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KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

           

V E N D I M 

K.P.P. 81/2021 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 
 

Jonaid Myzyri   Kryetar 

Vilma Zhupaj   Anëtar 

Lindita Skeja   Anëtar 

Merita Zeqaj   Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës  11.02.2021 shqyrtoi ankesat me:  

                                                                       

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

lidhje me kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori 

ekonomik “Inpress” sh.p.k., në procedurën e prokurimit 

“Procedurë e hapur – Marrëveshje kuadër”, me objekt “Blerje 

pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesore për 

shtypjen e tyre”, me nr. REF-66914-07-27-2020, me fond limit 

39,480,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 16.11.2020, nga 

autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve 

Mjekësore. 

                                                 

  Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 

lidhje me kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori 

ekonomik “Adel Co” sh.p.k., në procedurën e  mësipërme të 

prokurimit. 

                                              

Ankimues:   Operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. 

Adresa: Rr. “Muhamet Gjollesha”, “Zogu i Zi”, Tiranë. 

 

Operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k. 

Adresa: Rr. “Cerciz Topulli”, nr.17, Kashar, Tiranë. 

 

Autoriteti Kontraktor:  Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore 

Adresa: Rr. “Aleksandër Moisiu”, nr. 84, Tiranë.   
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Baza Ligjore: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik 

nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit 

Publik”, Neni 4, i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 

500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave 

Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të 

Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së 

shkaktuar nga COVID -19”. 

 

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

të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoritet dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi, 

 

Vëren: 

I 

Vlerësimi paraprak 

 

I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të dërguar nga ankimuesit dhe 

autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit 

63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ankimuesit kanë 

prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur 

ankesë në lidhje me të. Gjithashtu, KPP konstatoi se këta të fundit kanë qenë pjesëmarrës në të 

njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një 

gjykim të vetëm. 

 

I.2. Ankimuesit kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe, më pas, kanë 

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

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

percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.  

 

I.3. Ankimuesit kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor 

dhe Komisionit të Prokurimit Publik. 

 

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

operatorëve ekonomikë ankimues 

 

II 

Rrethanat e çështjes 

II.1. Në datën 28.07.2020, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të 

Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur – Marrëveshje 

kuadër”, me objekt “Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesore për 
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shtypjen e tyre”, me nr. REF-66914-07-27-2020, me fond limit 39,480,000 lekë (pa TVSH), 

zhvilluar në datën 16.11.2020, nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e Barnave dhe 

Pajisjeve Mjekësore. 

 

II.2. Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), si dhe referuar informacionit të 

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

datë 22.12.2020, ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë 

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

 

1. “Inpress” sh.p.k.                                      28,194,000 lekë, Kualifikuar; 

2. “Cetis, Graphic and Documentaton Services d.d”     29,610,300 lekë, Skualifikuar; 

3. “Adel Co” sh.p.k.                            29,610,400 lekë, Kualifikuar; 

4. “Albdesign PSP”  sh.p.k.                         31,688,000 lekë, Kualifikuar; 

5. “Dynamicx Group” sh.p.k.                          35,924,000 lekë, Kualifikuar; 

  

II.3.1. Në datën 28.12.2020, operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë 

autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori 

ekonomik “Inpress” sh.p.k., duke argumentuar si më poshtë vijon: 

“[…]Duke qene se ne si OE pjesemarres jemi te demtuar nga fitimi i kontrates per shkak te 

kualifikimit te paligjshem te OE Inpress dhe Cetis legjitimohemi te paraqesim kete ankese me 

parashtrimet ne vijim. 

1) Per kete arsye po ju parashtrojme si me poshte mangesite per firmen Inpress: 

a) Firma Inpress ne proceduren e prokurimit te organizuar nga ana juaj nuk ploteson piken 

2.2.1 te kapacitetit ekonomik dhe financiar, ku ne kete pike thuhet “Kopje të certifikuara të 2 

(dy) bilanceve, te dy viteve të fundit (2018, 2019)të paraqitura në autoritetet përkatëse, Bilanci i 

vitit 2018 dhe 2019 të mos jenë me humbje.” 

Nga informacioni qe ne kemi rezulton se shoqeria Inpress ka paraqitur bilancet e te dyja viteve 

te pa konfirmuara nga autoritetet perkatese. Bilancet qe ka paraqitur kjo shoqeri per vitin 2018 

dhe vitin 2019 jane te pakonfirmuara nga autoritetet perkatese tatimore, konkretisht nuk kane 

vule dhe firme nga Drejtoria e Tatimeve Tirane. Ne dokumentet standarte te tenderit eshte 

kerkuar konkretisht plotesimi i kushtit qe bilancet per vitin 2018 dhe 2019 te jene te certifikuara 

nga organi tatimor gje qe OE Inpress nuk e permbush pasi te dy keto bilance jane dokumente 

fotokopje qe nuk mbajne as firmen dhe as vulen e certifikimit nga organi tatimor ne cdo flete te 

tij. Veprimet e KVO jane ne kundershtim me kerkesat e DST pasi ne shtojcen e kritereve te 

pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit percaktohet se: ''Të gjithë dokumentat duhet të jenë 

origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të 

dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.” Operatori ekonomik 

Inpress te dy bilancet e paraqitura i ka paraqitur dokumente fotokopje te panoterizuara ne 

kundershtim me kerkesen e sipercituar. E per me teper bilancet e te dy viteve 2018 dhe 2019 nuk 

jane te konfirmuara dhe certifikuara nga autoritetet perkatese. Po ti referohemi dokumentave te 

tenderit te paraqitura nga kompania Adel Co, do te shikoni qe bilancet e paraqitura per te dyja 

vitet jane te certifikuara ku secili bilanc eshte me firme nga inspektori i tatimeve dhe vule nga 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane dhe duke patur kete vule tregon qe keto bilance jane te 
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certifikuara. Ne gjykojme se veprimet e kvo jane ne kundershtim me legjislacionin per 

prokukrimin publik, qe firma Inpress eshte favorizuar. Ne dijenine tone nga ana e KVO eshte 

kerkuar prane Drejtorise se Tatimeve Tirane ka shkuar nje shkrese nga ana juaj per vertetesine 

e bilancit, te shkreses persjellese po ju themi ne qe shkresa eshte, pa pyeteni Drejtorine Rajonele 

te Tatimeve qe nxjerr pa vule te tatimeve bilance, ju themi ne qe ja per kete arsye nuk jane te 

paraqitura sakte. Atehere pse na kerkoni dokumente kur ju mund ta merrni shume mire 

informacionin neper institucione?? Veprimet e KVO jane ne kundershtim me parashikimet e 

LPP, neni 1,pika 2, germa d) ku percakohet se: “Qëllimi i këtij ligji është: të sigurojë një trajtim 

të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat 

e prokurimit publik“ . Ne gjykojme se KVO nuk ka vepruar ne menyre te drejte dhe ka vleresuar 

jo ne kushte te barabarta lidhur me plotesimin e ketij dokumenti pasi shoqeria jone i disponon 

sic kerkohet ne DST keto dokumente ndersa shoqeria Inpress nuk permbush asnje kerkese te 

pikes 2.2.1. Pra teresia e mangesive te lejuara nga KVO kane trajtuar ne menyre favorizuese 

kompanine Inpress duke lejuar kete kompani te paraqese dokumentat jo sipas formes dhe 

permbajtjes te kerkuar nga AK ne DT dhe ligjit te posacem. Per kete arsye kerkojme 

skualifikimin e kesaj firme nga kjo procedure dhe shpalljen fitues te kompanise Adel Co. 

 

b) Ne piken 2.3 nenpika 2.3.1 te kapacitetit teknik eshte kerkuar : “Për të provuar përvojën e 

mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furmizimet e mëparshme, të 

ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerë jo më e 

vogël se 40 % e vleres se perllogaritur e kontrates, qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri 

viteve te fundit. Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme të realizuar me një ent publik do 

të paraqesë vërtetime të lëshuara nga enti publik ose/dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen 

datat, shumat dhe sasite e mallrat e furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar 

me sektorin privat, Operatori ekonomik do të paraqesë si deshmi vetem faturat tatimore të shitjes 

ku shënohen datat, shumat dhe sasite e mallrat e furnizuara.” 

Shoqeria Inpress per vertetimin e pervojes se ngjashme ka parqitur fatura tatimore me nje 

subjekt privat ku sherbimi i kryer. Ne kete pike jane kerkuar kontrata te ngjashme, dhe fjala 

kontrata te ngjashme nuk do te thote thjeshte me punime adezive ne leter te sheshte por jane 

punime te ngjashme per pulla adezive me elemente te larte sigurie ne rulon. Eshte plotesisht i 

ndryshem procesi i prodhimit ne rulon dhe procesi i shtypit ne leter te sheshte. 

Kvo ka vepruar ne kundershtim me nenin 46 te LPP, lidhur me konsiderimin e faturave tatimore 

te shoqerise inpress si kontrate e ngjashme. Nuk mund te quhen kontrata te ngjashme disa 

reklama me furnizime private me leter adezive per shkak se proceset teknologjke dhe te punes 

jane te ndryshme nga ato qe kerkon AK dhe rrjedhimisht nuk ploteson kriterin e percaktuar ne 

nenin 46 te LPP-se, per te vërtetuar se zotëron kualifikimet e nevojshme teknike profesionale, 

kapacitetet organizative makineritë, pajisjet e asetet e tjera fizike, aftësitë organizative, 

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën. Duke qene se 

objekti i ketij prokurimi eshte ,,Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesorë 

për shtypjen e tyre”, kontratat e ngjashme duhet te jene punime shtypi te karakterit sekret dhe jo 

punime te thjeshta te cilat nuk kane asnje lidhje me elementet sigurise qe kerkohen ne 

prokurimin ne fjale. Cfare do te deshmoje shoderia Inpress kur nuk kryer asnje kontrate te 

ngjashme per punime me element sigurie sic permban dhe objekti i ketij prokurimi”??? Faturat 
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qe ka paraqitur jane per shtypje te disa letrave adezive, shtyp qe mund te realizohet kudo pas 

asnje lloj kushti teknik lidhur me sigurine dhe elementet e sigurise. Cfare pervoje te ngjashme 

mund te kete kjo shoqeri kur nuk ka punuar asnjehere me elemente sekreti?? Si mundet qe KVO 

ka marre te mireqene si kontrate te ngjashme shtypjen e disa adezive te tjeshta??? Persa me 

siper kerkojme rishikimin e vleresimit dhe skualifikimin e shoqerise Inpress per mospermbushje 

te punes se ngjashme. 

 

c.Gjithashtu kundershtojme kualifikimin e shoqerise Inpress lidhur me permbushjen e pikes 2.3.2 

ku eshte kerkuar qe” Operatori Ekonomik ofertues, për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk 

është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga 

Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, 

ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e Autoritetit Kontraktor”. 

Eshte fakt i ditur dhe nga ju qe shtypja e pullave te barnave nuk realizohet ne Republiken e 

Shqiperise. Nuk ka asnje kompani shtypi ne Shqiperi qe te mund te relaizoje shtypjen e pullave te 

barnave. Nga informacioni qe ne disponojme as shoqeria Inpress nuk disponon makineri per 

shtypjen e pullave dhe per rrjedhoje nuk eshte vete prodhues, pasi po te shohesh objektin e 

veprimtarise ne Q.K.R do shihnim qe se ka kete objekt qe prokurohet. Ne kundershtim me 

kerkesen e mesiperme shoqeria Inpress nuk ka paraqitur ne tender Autorizim Prodhuesi apo 

distributor i autorizuar nga prodhuesi. Mungesa e ketij dokumenti qe perben dhe kushtin 

thelbesor per realizimin e kontrates, na con ne perfundimin se vleresimi qe ju keni bere eshte i 

padrejte, favorizues dhe ne kundershtim me kerkesat ligjore 

Persa me siper kerkojme skualifikimin e shoqerise Inpresss per mospermbushje te pikes 2.3.2 

lidhur me disponimin e Autorizimit te Prodhuesit. 

 

d. Ne piken 2.4.1 eshte kerkuar “Operatori ekonomik ofertues(në rast se është vetë prodhuesi 

apo në emër të prodhuesit) duhet të jetë i pajisur me Çertifikatat ISO si më poshtë: 

ISO 9001:2015 (per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise) 

ISO 14298:2013 (per Sistemin e Menaxhimit te Sigurise se Proçesit të Printimit, në 

Teknollogjinë Grafike). Për të konfirmuar një nivel të besueshëm për elementet vizuale, 

elementet e sigurisë, grafikën specifike dhe refleksin e ngjyrave identifikuese që dallohen me sy 

të lirë ose me pajisje ndihmëse. 

Referuar kerkesave te mesiperme duhet qe kjo shoqeri krahas certifikatave ISO te vetat 9001 dhe 

14298 duhet te kishte paraqitur te dyja certifikatat dhe per shoqerine prodhuese, per arsye se kjo 

firme nuk eshte prodhuese e ketyre pullave. Por dhe dy certifikatat ISO qe ka paraqitur duket qe 

nuk eshte certifikuar per objektin, pra s'eshte certifikuar per pulla apo shtypshkrime te karakterit 

sekret, sepse nuk disponon makineri per prodhimin, prerjen dhe numratorin dixhital per mallin 

qe prokurohet. Firma Inpress nuk i ka paraqitur te dyja keto certifikata per firmen prodhuese. 

Kvo e ka kualifikuar shoqerine Inpress ne kundershtim me kerkesat e mesiperme.  

Persa me siper kerkojme skualifikimin e shoqerise Inpress per mospermbushje te pikes 2.4.1 

lidhur me disponimin e Autorizimit te Prodhuesit. 

 

e. Kundershtojme gjthashtu vendimin e KVO per pranimin e kampionit te paraqitur nga shoqeria 

Inpress pasi nuk eshte sipas specifikimeve teknike te DST, pasi nuk jane zbatuar standartet e 
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dokumentave te tenderit si: permasat, rrumbullakosja e kendeve, elemente te sigurise te bojes 

floreshente, germat e shkrimit nuk jane sipas elementeve te kerkuara sipas DST. Per me teper 

numeratori i kerkuar nga AK nuk eshte ne madhesine e numeratorit te duhur. 

AK duhet te vleresonte mostren ne perputhje me specifikimet teknike te percakrtuara ne DST. OE 

ka paraqitur nje moster jo sipas specifikimeve teknike duke i lejuar vetes rezerven ligjore per te 

zbatuar kontraten jo ne perputhje me kriteret e tenderit. Neni 715 i Kodit Civil percakton qarte 

se: ”Në qoftë se shitja është bërë mbi bazën e një modeli ose kampioni, shitësi duhet të dorëzojë 

sende që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose të kampionit” Pra AK duke lejuar perdorimin e 

rezerves ligjore nga Inpress ka favorizuar ate jo vetem ne gare duke e kualifikuar per nje moster 

qe nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike por nga ana tjeter por edhe ne kushtet e 

zbatimit te padrejte te kontrates duke krijuar hapesira ligjore per shmangien e detyrimeve dhe 

fitime te padrejta ne dem te taksa paguesve dhe konkurrences se lire te OE pjesemarres. 

Per sa me siper, kerkojme skualifikimin e OE Inpress per mospermbushje te kerkeses per 

paraqitje te mostrave sipas specifikimeve teknike. 

Ne perfundim gjykojme se OE Inpress nuk deshmon se zotëron kualifikime te nevojshme teknike, 

makineritë, besueshmërinë dhe përvojën e duhur për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar 

nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës […]” 

 

II.3.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës 

Nr. 3105/68 Prot. datë 05.01.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik 

ankimues “Adel Co” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij. 

 

II.3.3. Në datën 13.01.2021, operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k ka paraqitur ankesë në 

Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit 

kontraktor, duke argumentuar si më poshtë vijon: 

“[...]Për vlerësimin e procedurës KVO ka shkelur parimet e neneve 1 dhe 2 te LPP-se dhe ka 

vepruar në kundërshtim me nenet 53 pika 3, të LPP-se duke kualifikuar një ofertë të pavlefshme 

e cila nuk është në përputhje me specifikimet teknike dhe kriteret e vecanta për kualifikim sipas 

përcaktimeve të DST. KVO ka kryer vlerësim të karakterit sipërfaqesor, aspak formal dhe 

thelbësor duke trajtuar OE Inpress në mënyrë favorizuese. Për këtë arsye po ju parashtrojmë si 

më poshtë mangësitë për firmën Ineress: 

a) Firma Inpress nuk ploteson pikën 2.2.1 të kapacitetit ekonomik dhe financiar, të DST ku është 

kërkuar që OE dyhet të paraqesë “Kopje të certifikuara të 2 (dy) bilanceve, te dy viteve të fundit 

(2018, 2019) të paraqitura në autoritetet përkatëse, Bilanci i vitit 2018 dhe 2019 të mos jenë me 

humbje.” 

Nga informacioni që ne kemi rezulton se shoqëria Inpress ka paraqitur bilancet e të dyja viteve 

të pa konfirmuara nga autoritetet përkatëse. Bilancet që ka paraqitur kjo shoqëri për vitin 2018 

dhe vitin 2019 janë të pakonfirmuara nga autoritetet perkatese tatimore, konkretisht nuk kanë 

vulë dhe firmë nga Drejtoria e Tatimeve Tiranë. Në dokumentet standarte të tenderit është 

kërkuar konkretisht plotesimi i kushtit që bilancet për vitin 2018 dhe 2019 të jenë të certifikuara 

nga organi tatimor. OE Inpress nuk e permbush këtë kusht pasi të dy këto bilance së pari nuk 

mbajnë as firmen dhe as vulen e certifikimit nga organi tatimor ne cdo fletë të tij dhe së dyti 

bilanci i vitit 2018 dhe 2019 janë dokumente fotokopje të panoteriazuara. Veprimet e KVO janë 
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në kundërshtim me kërkesat e DST pasi në shtojcën e kritereve të përgjithshme dhe të vecanta të 

kualifikimit përcaktohet se: “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të 

noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.” Operatori ekonomik Inpress të dy bilancet e 

paraqitura i ka paraqitur dokumente fotokopje të panoterizuara në kundërshtim me kërkesën e 

sipërcituar. E për më tepër bilancet e të dy viteve 2018 dhe 2019 nuk janë të konfirmuara dhe 

certifikuara nga autoritetet përkatëse. Konstatimet e mësiperme ja kemi bërë me dije AK 

nëpërmjet ankesës por ky i fundit nuk i ka marrë fare në shqyrtim duke na kthyer përgjigjë që 

pretendimet tona nuk qëndrojnë. Ne gjykojmë se veprimet e KVO janë në kundërshtim me 

legjislacionin për prokurimin publik pasi shoqëria Inpress është favorizuar nga ky Autoritet 

Kontraktor. Shoqëritë pjesëmarrëse në këtë tender nuk janë vendosur në kushte te barabarta 

vleresimi pasi në vend që shoqëria Inpress të skualifikohej për këto mangësi AK e ka pranuar 

faktin e mungesës së certifikimit të bilanceve dhe faktin që këto dokumente nuk janë as origjinale 

as kopje të noterizuara. Nga informacionet që ne kemi AK ka kërkuar informacion për bilancet e 

shoqërisë Inpress pranë organeve tatimore, për vertetesinë e tyre. 

Shoqëria jonë si pjesëmarrëse në këtë procedurë, ka marrë pjesë me dokumentacion të rregullt 

sipas kërkesave kualifikuese të vendosura nga AK. Veprimet e KVO janë në kundërshtim me 

parashikimet e LPP, neni 1,pika 2, gërma d) ku përcakohet se: “Qëllimi i këtij ligji është: të 

sigurojë një trajtim te barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik“ 

Veprimet e KVO janë në kundërshtim, me nenin 46 te LPP ku parashikohet se: “I. Operatorët 

ekonomikë për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit duhet të kualifikohen pasi të kenë 

përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme për sa 

kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe 

jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se 

zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave 

bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, 

paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të 

xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e 

ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit 

financiare, kur ky informacion është i mundur. 

Përsa më sipër Autoriteti Kontraktor ka vendosur kritere të cilat shoqëria Inpress nuk i ka 

përmbushur dhe në vend që të skualifikohej AK për të favorizuar shoqërinë e ka pranuar faktin 

që ky dokument nuk është i saktë sic kërkohet në DST e për më tepër ka kërkuar në institucion 

tjetër legjitimimin e bilanceve. Ne gjykojmë se KVO nuk ka vepruar në menyrë të drejtë dhe ka 

vleresuar jo në kushte të barabarta lidhur me plotesimin e ketij dokumenti pasi shoqëria jonë i 

disponon sic kërkohet në DST këto dokumente ndërsa shoqeria Inpress nuk përmbush asnjë 

kërkesë të pikës 2.2.1. Për analogji ju bëjmë me dije që në vendimin nr.636/2019 të KPP është 

trajtuar ankimim i njejtë me rastin tonë dhe KPP ka gjykuar se kërkesa për paraqitjen e kopjeve 

të certifikuara të bilanceve (ku cdo fletë e bilanceve duhet të jetë e nënshkruar) dhe nuk ka 

pranuar argumentimin e ankimuesit se meqenëse bilancet dorezohen online duhet të pranohet 

versioni elektronik apo me vulë elektronike të tyre. Por edhe sikur të ishim në këtë situate 

bilancet e shoqërisë Inpress nuk janë dorëzuar me vulë elektronike. Në bazë të Njoftimit të APP, 
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Nr.14307 Prot, datë 23.11.2017 “Mbi barazvlefshërinë e dokumentave administrative 

elektronike me dokumentet zyrtare”, të gjitha dokumentet administrative elektronike që 

përfititohen nga transmetimi elektronik i të dhënave, me vulë elektronike, kanë të njëjtën vlerë 

ligjore dhe fuqi provuese si çdo dokument tjetër zyrtar. Pra edhe ky udhëzim detyron që 

dokumenti dhe cdo faqe e tij të jete i shoqëruar me vulën digjitale, gjë që bilancet e Inpress nuk e 

kanë një gjë të tillë. Pra tërësia e mangësive të lejuara nga KVO kanë trajtuar në mënyrë 

favorizuese shoqërinë Inpress duke lejuar këtë shoqëri të paraqëse dokumentat jo sipas formës 

dhe përmbajtjes te kerkuar nga AK në DST dhe ligjit të posacëm. 

Për këtë arsye kërkojmë skualifikimin e kësaj firme nga kjo prrocedure dhe shpalljen fitues të 

kompanisë Adel Co. 

 

b) Në piken 2.3 nënpika 2.3.1 të kapacitetit teknik është kërkuar: “Për të provuar përvojën e 

mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të 

ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerë jo më e 

vogël se 40 % e vlerës së përllogaritur e kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri 

viteve te fundit. Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme të realizuar me një ent publik do 

të paraqesë vërtetime të lëshuara nga enti publik ose/dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen 

datat, shumat dhe sasite e mallrat e furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar 

me sektorin privat, Operatori ekonomik do të paraqesë si deshmi vetem faturat tatimore të shitjes 

ku shënohen datat, shumat dhe sasite e mallrat e furnizuara.” 

Në këtë pikë janë kërkuar kontrata të ngjashme, dhe fjala kontrata të ngjashme nuk do të thotë 

thjeshtë me punime adezive në leter të sheshtë por janë punime të ngjashme për pulla adezive me 

elemente të lartë sigurie në rulon, me forme prerje dhe numrator. Është plotësisht i ndryshëm 

procesi i prodhimit në rulon dhe procesi i shtypit në letër të sheshtë. 

KVO ka vepruar në kundërshtim me nenin 46 të LPP, lidhur me konsiderimin e faturave tatimore 

të shoqërisë Inpress si kontratë e ngjashme. Nuk mund të quhen kontrata të ngjashme disa 

reklama me furnizime private me letër adezive apo me poster për shkak se proceset teknologjke 

dhe të punës janë të ndryshme nga ato që kërkon AK, dhe rrjedhimisht nuk ploteson kriterin e 

përcaktuar në nenin 46 të LPP-së, për të vërtetuar se zotëron kualifikimet e nevojshme teknike, 

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

organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën. Duke 

qenë se objekti i këtij prokurimi është “Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe 

aksesorë për shtypjen e tyre”, kontratat e ngjashme duhet të jenë punime shtypi të karakterit 

sekret dhe jo punime të thjeshta të cilat nuk kanë asnjë lidhje me elementet sigurisë që kërkohen 

në prokurimin në fjalë. Cfarë përvoje të ngjashme mund të ketë kjo shoqëri kur nuk ka punuar 

asnjëherë me elementë sekreti?? Si mundet që KVO-ja ka marrë të mirëqenë si kontratë të 

ngjashme shtypjen e disa adezive të thjeshta???? 

Përsa më sisër kërkojme skualifikimin e shoqërisë Inpress për mospërmbushje të kriterit për 

kontrata të ngjashme. 

 

c) Gjithashtu kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë Inpress lidhur me përmbushjen e pikës 

2.3.2 ku është kërkuar që “Operatori Ekonomik ofertues, për mallrat objekt prokurimi, në rast se 

nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga 
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Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, 

ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e Autoritetit Kontraktor”. 

Ështe fakt i ditur dhe nga AK që vendosja e numeratorit në pullën e barnave rulon nuk realizohet 

në Republikën e Shqipërisë. Nuk ka asnjë kompani shtypi në Shqipëri që të vendosi numrator e 

që të mund te realizojë shtypjen e pullave të barnave. E megjithatë shoqëria Inpress është 

paraqitur në këtë procedurë si vetë prodhues. Nga informacioni që ne disponojmë shoqeria 

Inpress nuk disponon makineri për shtypjen e pullave dhe për rrjedhojë deklarimi si prodhues 

është deklarim i rremë. Për këtë arsye kemi paraqitur ankesë pranë AK për vertetësinë dhe 

verifikimin e këtij fakti e megjithatë nga ana e AK nuk është marrë në konsideratë. Mungesa e 

këtij dokumenti që përbën dhe kushtin thelbesor per realizimin e kontratës, na con në 

përfundimin se vlerësimi që AK ka bërë është i padrejtë, favorizues dhe në kundërshtim me nenin 

47 të LPP ku parashikohet se “Autoriteti kontraktor skualifikon çdo kandidat ose ofertues, që 

paraqet të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, deri në momentin e lidhjes së 

kontratës” 

Përsa më sipër kërkojmë verifikimin lidhur me deklarimin e shoqërisë Inpress që është vetë 

prodhues i pullës. 

 

d) Ne piken 2.4.1 eshte kerkuar “Operatori ekonomik ofertues (në rast se është vetë prodhuesi 

apo në emër të prodhuesit) duhet të jetë i pajisur me Çertifikatat ISO si më poshtë: 

ISO 9001:2015 (per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise)  

ISO 14298:2013 (per Sistemin e Menaxhimit te Sigurise se Proçesit të Printimit në Teknollogjinë 

Grafike). Për të konfirmuar një nivel të besueshëm për elementet vizuale, elementet e sigurisë, 

grafikën specifike dhe refleksin e ngjyrave identifikuese që dallohen me sy të lirë ose me pajisje 

ndihmëse. Përsa më sipër shoqëria Inpress ka paraqitur certifikatat e mësipërme për të cilat nuk 

rezulton që të jetë i certifikuar për objektin që prokurohet “prodhim pulla me elemente sigurie 

dhe shtypja e tyre” por e ka për “shtypshkrime shkollore tregtare me elemente sigurie dhe 

publicitare”. 

Gjithashtu ne piken 2.4.1 ku kerkohet qe “Çertifikatat duhet të jene te lëshuara nga një organ i 

vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”. 

Shoqëria Inpress ka paraqitur certifikaten ISO 14298:2013 të pa akredituar nga institucioni 

akreditues Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. Duke ju referuar rekomandimit të Agjencisë 

së Prokurimit Publik nr.3330 date 20.03.2018 lidhur me kërkesat e cilësisë rezulton se kjo 

certifikatë është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit AQSCERT i cili nuk është i 

akredituar mbi lëshimin e certifikates ISO 14298:2013. Mungesa e akreditimit është e dukshme 

edhe në dokumentin e paraqitur nga shoqëria Inpress ku mungon vula përkatëse e DPA në fund 

të faqes së certifikatës, ndërkohë që në certifikaten ISO 9001:2015 është vula e DPA. Gjithashtu 

nga verfikimi që mund të bëhet lehtësisht në faqen online të DPA në programin e akreditimit të 

AQSCERT Shpk nuk rezulton i akredituar për ISO 14298:2013. Ne permbushje te pikes 2.4.1 te 

Dokumentave Standarte te Tenderit meqenese firma Inpress eshte paraqitur si prodhues duhet te 

paraqiste keto dy certifikata ISO 9001:2015 dhe 14298:2013 te akredituara. Duke patur 

parasysh sa thame me larte kompania Inpress e ka marre nga AQSCERT formularin, por 

AQSCERT nuk eshte i akredituar per te leshuar 14298:2013. Fakt ky qe vertetohet duke pare 
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formularin qe nuk e ka vulen e DPA por dhe nga kontrolli online ne faqen e DPA per AQSCERT 

ku rezulton qe nuk eshte i akredituar. KVO e ka kualifikuar shoqërinë Inpress në kundërshtim me 

kërkesat e mësipërme. 

Përsa më sipër kërkojmë skualifikimin e shoqërisë Inpress për mospërmbushje të pikës 2.4.1 

lidhur me disponimin certifikatës ISO 14298:2013 të akredituar. 

 

e) Kundërshtojmë gjthashtu vendimin e KVO për pranimin e kampionit të paraqitur nga shoqeria 

Inpress pasi nuk është sipas specifikimeve teknike të DST, pasi nuk janë zbatuar standartet e 

dokumentave të tenderit si: përmasat, rrumbullakosja e këndeve, elementë të sigurisë të bojës 

floreshente, gërmat e shkrimit nuk janë sipas elementeve të kërkuara sipas DST. Për më tepër 

numeratori i kërkuar nga AK nuk është në madhësinë e numeratorit të duhur. AK duhet të 

vlerësonte mostren në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuara në DST. OE ka paraqitur 

një moster jo sipas specifikimeve teknike duke i lejuar vetes rezervën ligjore për të zbatuar 

kontraten jo në përputhje me kriteret e tenderit. Neni 715 i Kodit Civil përcakton qartë se: “Në 

qoftë se shitja është bërë mbi bazën e një modeli ose kampioni, shitësi duhet të dorëzojë sende që 

kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose të kampionit”. Pra AK duke lejuar përdorimin e rezervës 

ligjore nga shoqëria Inpress ka favorizuar atë jo vetëm në garë duke e kualifikuar për një mostër 

që nuk është në përputhje me specifikimet teknike por nga ana tjetër edhe në kushtet e zbatimit të 

padrejtë të kontratës duke krijuar hapësira ligjore për shmangien e detyrimeve dhe fitimet e 

padrejta në dëm të taksapaguesve dhe konkurrencës së lirë të OE pjesëmarrës. 

Për sa më sipër kërkojmë skualifikimin e OE Inpress për mospërmbushje të kërkesës për 

paraqitje të mostrave sipas specifikimeve teknike. [...]”  

 

II.4. Në datën 28.12.2020, operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k., ka paraqitur ankesë 

pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik “Adel Co” sh.p.k. dhe “Inpress” sh.p.k., duke argumentuar si më poshtë 

vijon: 

“[…]Mendojme se Shoqeria “Inpress ” shpk nuk ploteson Kriteret per kualifikim si me poshte: E 

kundershtojme kualifikimin e kesaj shoqerie sepse kemi dyshime te arsyeshme nisur edhe nga 

eksperienca jone ne kete fushe si dhe nga verifikimet e buletineve te APP ku jepen te dhena per 

kontratat e lidhura, se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret: 

Nuk ploteson kriterin per bilancet 

- Ne DST Shtojca 9 eshte kerkuar nga AK, kriteri ne piken 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar, pika 2.2.1. : - 2.2.1 Kopje të certifikuara të 2 (dy) bilanceve, te dy viteve të fundit 

(2018, 2019) të paraqitura në autoritetet përkatëse, Bilanci i vitit 2018 dhe 2019 të mos jenë me 

humbje. 

Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e Ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e 

prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që 

autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën 

dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e 

financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për 

të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit 
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për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të 

shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, 

të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet 

për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur”. 

Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar 

parashikohet shprehimisht 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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet 

e nenit 54 të këtij ligji”. 

Në ligjin 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit 

kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” neni 41 të ndryshuar parashikohet 

shprehimisht se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare 

Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, 

nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: 

a) të gjitha shoqëritë tregtare, pavarësisht nga forma e tyre, të cilat zbatojnë standardet 

ndërkombëtare të raportimit financiar: 

b) të gjitha shoqëritë aksionare, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare 

të kontabilitetit: 

c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë 

dy prej tre treguesve të mëposhtëm: 

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon 

shumën prej 50 milionë lekësh, 

ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh, 

iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.” 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, gjykojmë se, vendosja e kritereve të 

veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

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

funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

Referuar eksperiences sone ne kete fushe, viteve te punes gjithashtu si edhe nga hulumtimet e 

bere ne buletitinin e APP mendojme se kjo shoqeri permbush dy nga kushtet kumulative të 

parashikuara në ligjin e sipërcituar për auditimin e pasqyrave financiare, e cila rrjedhimisht 

sjell ate qe bilancet duhet te paraqiten me raportin e auditimit perkates pasi ka detyrimin 

operatori ekonomik per te kryer kete auditim te pasqyrave financiare. Ne gjykojme se shoqeria 

“Inpress” shpk ploteson dy nga kushtet kumulative të vendosura nga legjislacioni në fuqi, për 

kryerjen e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore për vitet 2018, 2019, përpara 

publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese, ndaj kerkojme verifikimin e 

dokumentacionit te paraqitur nga kjo shoqeri (totalin e aktiveve, shumen e te ardhurave, numrin 

e punonjesve) dhe skualifikimin e saj per mosplotesim te kriterit te vendosur ne dokumentat e 
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tenderit dhe nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për auditimin e pasqyrave financiare për vitet 2018, 

2019. Gjithashtu theksojme se keto raporte nuk rezultojne te jene dorezuar as ne Qendren 

Kombetare te biznesit ne momentin e hapjes se ofertave, ku bilancet shoqeruar me raportet e 

auditimit dorezohen se bashku ne QKB dhe pasqyrohen ne ekstraktin e seciles shoqeri, ne 

kundershtim kjo me legjislacionin perkates ne fuqi. Te njejtin qendrim ka mbajtur edhe 

Komisioni i Prokurimit Publik KPP ne vendimmarrjen e tij ne lidhje me kete fakt duke e 

konsideruar mosplotesimin kriteri kur paraqitet vetem bilanci i pashoqeruar me raportin e 

auditit (vendimet KPP 605/2018, date 14.09.2018: KPP 548/2020 date 03.12.2020 etj) 

 

Mendojme se “Inpress” shpk nuk ploteson kriterin per makinerite. 

Konkretisht arsyetojme se: Ne DST shtojca 9 eshte percaktuar qe operatori ekonomik nese nuk 

eshte vete prodhues duhet te paraqese autorizim prodhuesit (....) 

Ne mendojme se “Inpress” shpk ka vetedeklaruar se eshte vete prodhues, pra do ta beje vete 

prodhimin, por mendojme se ky vetedeklarim nuk eshte i sakte por eshte i rreme, sepse ai nuk 

dorezon asnje makineri te printimit UV, llakimit UV dhe printim te dhena variable ne rulon, 

makineri dhe pajisje keto te domosdoshme per kryerjen me sukses te kesaj procedure prokurimi. 

Kete fakt e bazojme nga te dhenat e marra ne listen e makinerive te deklaruara vete nga kjo 

shoqeri dhe te vendosura ne bilancin e saj i cili eshte deklaruar ne QKB (bashkangjitur bilancet 

nga Qkb) Per kete arsye mendojme se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret e percaktuara ne DST 

dhe si e tille duhet skualifikuar, ndaj autoriteti kontrakor duhet ti shqyrtoje dhe vleresoje 

plotsimin e kritereve ne perputhje me nenin 46, 53 etj te LPP. 

 

Mendojme se shoqeria “Inpress” shpk duhet te skualifikohet edhe per nje arsye tjeter pasi 

Samples nuk jane sipas specifikimeve teknike: ngjyrat, dimensionet e elementeve, etj kane 

parregullsi. Ne DST shtojca 9 eshte kerkuar: 2.4.2 Operatorët ekonomikë të dorëzojnë mostra të 

mallit objekt prokurimi, për secilin nga artikujt e listës, sipas specifikimeve teknike të 

dokumentave të tenderit. 

1. Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit - 1(nje) copë. 

2. Shirit stampimi termik (ne gjatesi te mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te rulonit 

me 200 pulla). - 1(nje) copë. 

3. Rulon kartoni mbledhes per pulla - 1(nje) copë. 

4. Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi - 1(nje) copë. 

Autoriteti Kontraktor kërkon mostra të mallrave që do të prokurohen, pasi gjykon se kjo ka 

rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat e mallrave do të trajtohen si informacion 

konfidencial tregtar dhe do të jenë ekskluzivisht në kontroll të Autoritetit Kontraktor. Mostrat do 

të dorëzohen nga Ofertuesit, shoqeruar me inventar, në Zyrën e Protokollit AKBPM, Kati i Parë, 

Rruga “Rruga “Aleksander Moisiu”, Nr.84, Tiranë), të futur në një zarf jotransparent, të 

mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për 

furnizimin e “Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e 

tyre”, Nr e Njoftimit, “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I 

PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA datës: 16/11/2020 

Ora: 10:00”. 
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Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, 

secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Mos paraqitja e mostrave, mosparaqitja e tyre 

në mënyrën e duhur apo mosparaqitja e tyre në përputhje me specifikimet teknike të DST përbën 

kusht skualifikimi. 

Ne shtojce 10 te DST autoriteti kontraktor ka percaktuar specifikimet teknike si me poshte: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi: 

Skicimet, parametrat teknik etj; Specifikimi i Materialeve; Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të 

shërbimeve në lidhje me to jane si me poshte vijon: 

1-Artikulli : Pulla kontrolli me elemente sigurie për barna. 

Përshkrimi : pullat duhet të jenë të ndara nga njëra tjetra, të vendosura në qendër, distanca 

midis tyre 3 mm, të ngjitura në rulon letër. 

Funksionimi: Prodhimi i pullave do të bëhet në rulon që lejon përdorimin e makinave automatike 

dhe manuale. 

Permasat- dimensionet e etiketës jane 25 x 14.5 mm, me cepa të rrumbullakosura. 

Karakteristika të materialit përbërës:  

-Etiketa 

Letër e bardhë pa dru e patinuar nga njëra anë me lluster. Letra të ketë sipërfaqe të 

shkëlqyeshme e përshtatshme për shtypje me shumë ngjyra, me precizion. 

Pesha 78 gr/m2 

Spesori 68mikron 

Bardhësia 90% 

Opaciteti 90% 

Shkëlqyeshmëria 84% 

Këputja në drejtim MD e CD   8-4   kg/15 mm 

-Adezivi 

Nga prapa pulla të ketë adeziv të qëndrueshem akrilik i përshtatshëm për një gamë të gjerë të 

etiketave të natyrës që kërkojmë (pulla) dhe i aplikueshëm për ndryshime të mëdha të 

temperaturës. 

Ngjitja të jetë e fortë pra permanente ku në 60 minuta pas ngjitjes të jetë e pashqitshme. 

Qëndrueshmeria e këputjes të jetë 480m.  

Koha e aftësisë ngjitëse  1 orë minimale 

Temperatura e aplikimit +5 0C 

Variacion temperature në perdorim  -20 deri ne +80 0C 

-Letra mbajtëse ku vendosen pullat 

Leter super kalandruar monosilikon  

Pesha 61 gr/m2  

Spesori 55 mikron 

Transparenca 49 %  

Qëndrueshmeria në këputje 80 deri në 40 N/15 mm 
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Përshkrimi:  

I. I gjithë sfondi i etiketës duhet të jetë me një motiv (tip filigrane mijëra pikëshe), shtypur me 

ngjyrë Pantone 7437U, e sfumuar nga jashtë brenda. 

Pulla do të perfshijë të stampuar:   

a- Në krye të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyrë Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe  

shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  me dimension 20 mm x 

1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, mbi motivin e valëve, 

me ngjyrë Blu Reflex.  

b- Në fund të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyre Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe 

shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE  me 

dimension 24 mm x 1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, 

mbi motivin e valëve, me ngjyre Blu Reflex.   

c- Ne krahun e majte te pulles ne menyre vertikale do te vendoset nje numer 9 shifror progresiv, i 

cili do të përcaktohet ne momentin e lidhjes se kontratave te MK. Numri do te jete me ngjyre te 

zeze, lloji i shkrimit te numrit Times Neë Roman, gjeresia e numrit 1.2 mm dhe gjatesia 8 mm. 

II. Elemente sigurie : 

-Në dy cepa të etiketës me koordinata: 1,5 mm x 11,5 mm dhe 23,5 mm x 11,5 mm, duhet të ketë 

dy elemente sigurie (stema e farmacisë gjarpër në gotë), me dimension 2 mm x 2 mm, shtypur me 

bojë të tejdukshme që fluoroshon ngjyrë të verdhë nën driten e llampës ultravioletë.  

-Në pjesën e sipërme, nën shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES 

SOCIALE, duhet të ketë elemente sigurie në formë drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 mm, 

shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojnë ngjyrë të verdhë nën dritën e llampës ultravioletë.  

-Në pjesen e poshtme, mbi shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE 

MJEKËSORE, duhet të ketë elemente sigurie në forme drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 

mm, shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojne ngjyre të verdhe nën dritën e llampës 

ultravioletë.  

-Midis dy motiveve poshtë e lart, duhet te ketë një hapesirë bosh (sfond) me bojë UV me ngjyrën 

e percaktuar si ne piken 1, prej 8mm, e mjaftueshme për të shtypur tekstin, me leter termo 

transfertë.  

Ambalazhi 

Pullat duhet të jenë në rulon me përmasa: 40mm diametri i brendshëm dhe jo me e madhe se 

200mm diametri i jashtëm; duhet të ketë në fund të shiritit te ngjitur në mënyrë të sigurt etiketën 

specifikuese, per sasine e pullave ne rulon. Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në 

mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. Kutia 

nuk duhet të peshojë më shumë se 25 kg. 

Etiketimi    

Do të përfshijë në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (ruloni numrin e pullave, kuti/kolia 

numrin e rulonave) 

2-  Artikulli : Shirita stampimi termik : 

Karakteristikat: 
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Shiriti i printimit të jetë i standartit universal ose  ekuivalent i tij, i përshtatshëm për printim në 

letër me shtresë të shkëlqyeshme, (gloss coated). Për printerat që disponojmë, shiriti 

termotransfertë mund të jetë i ngjashëm me tipin Ëax/resin. 

Shiriti duhet të ketë rezistencë të lartë kundrejt gërvishtjeve, tretësve të ndryshem dhe veti 

stampuese shumë të mira. 

Densiteti optik i shiritit 0.9 në transmetim 

Densiteti optik (reflektimi) 1.70 në reflektim 

Ambalazhi 

Shirit i stampimit të jetë i mbledhur në rulona me gjatësi minimalisht 360 m dhe gjerësi 30 mm, 

diameter i brendshëm i unazës së kartonit të jetë 25mm, të përdorshëm për Cab Printer me 

transferte termike, të paketuara në kuti mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe 

mbrojtjen nga faktorë të jashtëm.  

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e shiritave) 

3-Artikulli Rulona kartoni : 

a- per mbledhjen e pullave, me gjeresi 30 mm, diameter te brendshem unazes se kartonit 40mm, 

e pershtatshme per pajisjet e printimit te tipit cab printer A3-2/300R;  

b- per mbledhien e shiritave te printimit, me gjeresi 30mm, diameter te brendshem te unazes se 

kartonit 25mm;  

Ambalazhi 

Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për 

ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. 

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e rulonave) 

 

III. Kushte të përgjithshme 

Autoriteti Kontraktor (AKBPM-ja) disponon të drejtën e autoresisë së produktit për sa i përket 

specifikimeve teknike dhe dizenjimit.  

Oferta duhet të shoqërohet me: kampione të mallrave që kërkohen të prokurohen:  

1.Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit  - 1(nje) copë.  

2.Shirit stampimi termik (gjatesi e mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te mostres se 

rulonit prej jo me pak se 200 pulla ne shirit).  - 1(nje) copë. 

3.Rulon kartoni mbledhes per pulla   - 1(nje) copë. 

4.Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi  - 1(nje) copë. 

Mostrat e paraqitura mund ti kthehen ofertuesit me kerkesen e tij, 30 dite pas nenshkrimit te 

kontrates, me kusht qe kontrata ne fjale te mos jete objekt shqyrtimi administrativ apo gjyqesor.  

Ne rast se procedura e prokurimit do te anullohet, kampionet e mallrave do ti kthehen ofertuesit 

me kerkesen e tij, brenda 30- diteve nga marrja e vendimit perfundimtar. 

Mos paraqitja e këtyre kampioneve apo mospërputhshmëria e tyre me specifikimet teknike të 

kerkuara në DST, në përfundim të fazës së vlerësimit teknik, përbën kusht skualifikimi. 

Operatori ekonomik fitues do të përcaktoje një element ose shenjë sigurie e vecantë, e cila do të 

jetë e identifikueshme nga autoriteti kontraktor dhe për të cilën kontraktuesi do të jetë i detyruar 

të ruajë sekretin dhe konfidencialitetin, me qëllim ruajtjen e sigurisë së pullës.   
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Për mostrat që do të dorëzohen, të plotësoje dhe të paraqite në rrugë elektronike Listen e 

informacionit Konfidencial sipas  shtojcës 5 te DST. 

 

Sa me siper ne kerkojme verifikimin shqyrtimin dhe sqarimin te te gjitha mostrave te paraqitura 

pasi ne kemi dyshime dhe mendojme se keto mostra apo sample te paraqitura nuk jane sipas 

specifikimeve teknike. Konkretisht ne dyshojme se ato mostra te paraqitura nuk plotesojne 

kerkesat e vendosura ne DST ne lidhje me te gjithe kushtet e percaktuara ne lidhje me ngjyrat, 

dimensionet permasat e elementeve etj. Pra mostrat ne teresine e tyre duhet te verifikohen sipas 

te gjitha kushteve te vendosura nga AK nje me nje pasi mendojme dhe kemi bindjen tone qe kane 

parregullsi dhe nuk jane sipas DST, nisur nga pjesemarrja ne shume procedura te kesaj fushe. 

Ne VKM me nr. 914, date 29.12.2014 ”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i 

ndryshuar, eshte percaktuar qarte qe “Autoriteti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve 

ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara 

në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e 

ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë 

në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë 

pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit 

administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen 

ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit 

përfundimtar të anulimit, dhe, ose 

Autoriteti kontraktor eshte ne te drejten e tij per te kerkuar disa kritere per tu permbushur nga 

operatoret ekonomike, dhe duhet ti respektoje ato kritere gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

ofertave ne menyre rigoroze dhe ne perputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik. 

Qellimi i kerkimit te mostrave dhe qellimi i percaktimit edhe ne legjislacionin per prokurimin 

publik i ketij kriteri eshte qe autoriteti kontraktor te marre nje garanci se operatoret ekonomike 

pjesemarres dispononjne kapacitetet e duhura per te sjelle produktet e kerkuara sipas te gjitha 

kerkesave dhe specifikimeve te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne dokumentat e tenderit 

kjo ne perpjesetim me nevojat e tij per mallini, sherbimin, punen e kerkuar. Referuar edhe 

qendrimeve te KPP mostrat kete qellim kane per AK qe te verifikoje nese nje OE eshte i afte dhe 

ne gjendje te sjelle produktet sipas kerkesave specifike te percaktuara nga autoriteti ne 

dokumentat e tenderit nisur nga nevojat e tij, pra jane nje pasqyrim per te pare nese ploteson 

apo permbush kriteret dhe specifikimet teknike te percaktuar ne dst. 

 

Arsye tjeter per skualifikimin e shoqerise “Inpress” shpk eshte se mendojme nuk ploteson 

kriterin per certifikatat ISO. 

Ne DST shtojca 9, nga AK eshte percaktuar kriteri : 2.4 Autoriteti Kontraktor gjykon se kjo ka 

rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike për të vërtetuar se mallrat plotësojnë kërkesat e cilësisë 

vendosi te kërkojë : 2.4.1 Operatori ekonomik ofertues (në rast se është vetë prodhuesi apo në 

emër të prodhuesit) duhet të jetë i pajisur me Çertifikatat ISO si më poshtë: - ISO 9001:2015 

(per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise) - ISO 14298:2013 (per Sistemin e Menaxhimit te Sigurise 

se Proçesit të Printimit në Teknollogjinë Grafike). Për të konfirmuar një nivel të besueshëm për 

elementet vizuale, elementet e sigurisë, grafikën specifike dhe refleksin e ngjyrave identifikuese 

që dallohen me sy të lirë ose me pajisje ndihmëse. Në rastin e bashkimit të operatorëve 
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ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te 

dorezoje certefikata ISO sipas zërave punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te 

realizojë sipas aktmarrëveshjes. Çertifikatat duhet të jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit 

të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Edhe per kete kriter do te ndalemi ne disa arsye: Ne mendojme me aq sa njohje dhe eksperience 

kemi ne kete fushe se certifikatat ISO te paraqitura nga shoqeria Inpress shpk nuk jane te 

rregullta dhe nuk permbajne elementin pulla apo etiketa me elemente sigurie. Se pari sqarojme 

se procedura e prokurimit dhe objekti i saj eshte Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per 

barna dhe aksesore per shtypjen e tyre, pra keto pulla kontrolli do te jene me elemente sigurie 

specifike, ndaj dhe certifikatat iso duhet te kene te pershkruar ne objektin e tyre qe permbajne 

elementin pulla me elemente sigurie pasi kjo eshte specifika e kesaj procedure prokurimi, pra ne 

dyshojme se ky operator ekonomik, nisur edhe nga eksperienca dhe njohurite tona ne kete fushe, 

nuk ploteson kriterin per Certifikatat ISO pasi ato nuk kane objektin per prodhimin e pullave te 

barnave me elementëve të sigurisë, pra në objektin e certifikatave nuk jane te përfshirë prodhimi 

i pullave me elemente sigurie sic ka kerkuar AK ne DST. 

Gjithashtu dyshojme se keto certifikata ISO te paraqitura te jene leshuar nga organizma te 

certifikuar te akredituara dhe qe ta kene si objekt veprimtarie edhe ato vete objektin e prokurimit 

prandaj kerkojme verifikimin e tyre dhe skualifikimin e ketij operatori per mospermbushje te 

kritereve. Edhe nese ky operator do te kete paraqitur dokumenta te ndonje pale te trete pra 

ndonje pale autorizuese, gje qe nuk eshte e ligjshme, dhe vjen ne kundershtim me kriteret e 

percaktuara nga autoriteti kontraktor, mendojme se certifikatat ISO edhe te kesaj pale te trete 

prape nuk jane me objekt veprimtarie ate te prokurimit dmth qe te leshojne certifikata iso ne kete 

fushe veprimtarie, si edhe nuk jane leshuar nga organizma dhe trupa certifikuese te cilat jane te 

akredituara qe ta kene si objekt veprimtarie edhe ato vete objektin e prokurimit konkret dmth qe 

te leshojne certifikata iso ne kete fushe veprimtarie. 

AK ne perputhje me nenin 46 dhe 53 te LPP duhet te beje rivleresimin e ofertave dhe 

rishqyrtimin e dokumentacionit te operatorit ekonomik Inpress shpk sepse nuk vjen ne perputhje 

me kriteret dhe kushtet e percaktuara nga autoriteti kontraktor vete ne dokumentat e tenderit. 

Kerkojme verifikimin e ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk eshte i sakte dhe nuk permbush 

kriteret e AK ne DST, ndaj ky operator ekonomik ekonomik duhet te skualifikohet. 

 

Kemi dyshime te arsyeshme referuar njohurive tona ne fushen perkatese ku operojme ne tregun 

qe perfshin edhe objektin e prokurimit konkret, se operatori ekonomik Inpress shpk nuk ploteson 

kriterin me siper per deshmi te meparshme te ngjashme. Ne dokumentat e tenderit shtojca 9 eshte 

percaktuar kriteri: 2.3 Kapaciteti teknik: Për të provuar kapacitetet teknik autoriteti kontraktor 

kërkon 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e 

zhvillimit të procedurës, në vlerë jo më e vogël se 40 % e vleres se perllogaritur e kontrates, qe 

prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit. 

- Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme të realizuar me një ent publik do të paraqesë 

vërtetime të lëshuara nga enti publik ose/dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, 

shumat dhe sasite e mallrat e fumizuara. 
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- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik do të 

paraqesë si deshmi vetem faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasite e 

mallrat e furnizuara. 

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. b) aftësia teknike: operatorët 

ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 

organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç 

është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës:” 

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

këtij neni, vlerëson një oferte 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...” 

Në nenin 27, pika 3 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave”, 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”. 

Në nenin 27, pika 4 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti 

kontraktor kërkon: - Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi 

për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e 

kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, 

që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. 

- Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një 

ent publik ose(dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të 

furnizuara. 

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm 

fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses 

të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e 

veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të 

përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat 

që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. 

Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 
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dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë 

kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik 

zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimi 

por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. 

Sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e formale, por të 

analizojë në themel dhe në mënyrë të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e dokumentuara 

nga ofertuesit, kandidatët, në funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilin vendosen 

kriteret e përcaktuara. Mendojme se shoqeria Inpress shpk nuk disponon kapacitetin per 

kontrata te ngjashme pasi asnje nga produktet e prezantuara si Eksperience e Ngjashme nuk 

permbajne elemente te tille si: printim ne rrulon me adeziv i cili do te personalizohet ne printera, 

elemente me boje te padukshme UV, Printim numra seriale apo elemente te tjere variable ne 

produkte rrulon, referuar specifikimeve teknike dhe llojit dhe objektit te procedures se 

prokurimit qe ka zhvilluar autoriteti konraktor. Jo pa qellim autoriteti kontraktor percakton ne 

dokumentat e tenderit kriterin per kontratat e meparshme te ngjashme me qellimin e vetem per te 

verifikuar nese nje operator ekonomik disponon kapacitetet e duhura ne lidhje me eksperienca te 

meparshme te ngjashme, ne rastin e kesaj procedure prokurimi kemi te bejme me pulla kontrolli 

per barna me elemente sigurie te cilat kerkojne sipas specifikimeve teknike edhe nje procedure te 

vecante te printimit te tyre, te tilla si printim ne rrulon me adeziv i cili do te personalizohet ne 

printera, elemente me boje te padukshme UV, Printim numra seriale apo elemente te tjere 

variable ne produkte rrulon, referuar specifikimeve teknike dhe llojit dhe objektit te procedures 

se prokurimit qe ka zhvilluar autoriteti konraktor. Ne gjykimin e mesiperm per mendimin tone, 

dyshojme se ky operator nuk ka kontrata te ngjashme referuar edhe buletinit te APP, dhe me keto 

kontrata ai nuk e ploteson kriterin per kontrata te ngjashme te meparshme pasi, ato nuk jane te 

ngjashme me objektin e prokurimit dhe nuk permbajne elementet e duhur ngjashem me elementet 

qe perbejne kete objekt prokurimi sipas percaktimeve te bere nga AK ne DST. Ky kriter nuk eshte 

plotesuar nga operatori Inpress shpk te cilin AK e ka kualifikuar pa te drejte dhe e ka rendituar 

ne vendin e pare, prandaj ne kerkojme skualifikimin e ketij operatori sepse nuk permbush 

kriteret e autoritetit kontraktor. 

 

Mendojme se operatori ekonomik Inpress shpk nuk ploteson kriterin per Autorizimin e 

prodhuesit. Ne dokumentat e tenderit Shtojca 9 eshte percaktuar kriteri: 2.3.2. Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi si më poshtë: Operatori Ekonomik ofertues, 

për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim 

Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të 

plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e 

Autoritetin Kontraktor. 

“Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses 

të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e 

veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të 

përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat 

që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. 
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Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 

dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë 

kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik 

zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimi 

por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. Mendojme dhe 

dyshojme se operatori ekonomik Inpress shpk nuk verteton se disponon dokumentin per 

autorizimin e prodhuesit sipas kerkesave te autoritetit kontraktor te vendosura ne dokumentat e 

tenderit. Kerkojme verfikimin e dokumentave te operatorit ekonomik Inpress shpk sepse 

mendojme se ky operator nuk ka paraqitur per te gjitha mallrat objekt prokurimi autorizim 

prodhuesi ne rast se nuk eshte vete prodhues, ose vetedeklarimin per prodhim nga vete ajo 

shoqeri nese do jete vete prodhuese per disa produkte te ketij objekti prokurimi si per zerat: 

Shirita Printimi Termik, Rulon kartoni mbledhes per pulla, Rulon kartoni mbledhes per e shirita 

stampimi. Sa me siper gjykojme se AK duhet te beje rivleresim dhe rishqyrtim te dokumentave te 

tenderit te ketij operatori ekonomik pasi ka mungesa te theksuara ne dokumentacionit ne 

kundershtim me kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit nga autoriteti kontrakor. 

Kerkojme verifikimin e ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk eshte i sakte dhe nuk permbush 

kriteret e AK ne DST. 

Per te gjitha keto arsye qe thame me lart shoqeria INPRESS shpk nuk duhej te ishte kualifikuar 

nga autoriteti kontraktor per mospermbushje te dokumentave te tenderit, prandaj ne kerkojme 

skualifikimin e tij. 

 

Mendojme se Shoqeria “Adel Co” shpk nuk ploteson kriteret per kualifikim si me poshte: 

E kundershtojme kualifikimin e kesaj shoqerie sepse kemi dyshime te arsyeshme nisur edhe nga 

eksperienca jone ne kete fushe si dhe nga verifikimet e buletineve te APP ku jepen te dhena per 

kontratat e lidhura, se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret: Shoqeria Adel Co shpk nuk ploteson 

kriterin per bilancet. 

- Ne DST Shtojca 9 eshte kerkuar nga AK, kriteri ne piken 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar, pika 2.2.1.: - 2.2.1 Kopje të certifikuara të 2 (dy) bilanceve, te dy viteve të fundit 

(2018, 2019) të paraqitura në autoritetet përkatëse: Bilanci i vitit 2018 dhe 2019 të mos jenë me 

humbje. 

Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e Ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e 

prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që 

autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën 

dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e 

financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për 

të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit 

për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të 

shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, 
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të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet 

për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur”. 

Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar 

parashikohet shprehimisht 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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet 

e nenit 54 të këtij ligji”. 

Në ligjin 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit 

kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” neni 41 të ndryshuar parashikohet 

shprehimisht se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare 

Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, 

nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: 

a) të gjitha shoqëritë tregtare, pavarësisht nga forma e tyre, të cilat zbatojnë standardet 

ndërkombëtare të raportimit financiar: 

b) të gjitha shoqëritë aksionare, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare 

të kontabilitetit, 

c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë 

dy prej tre treguesve të mëposhtëm: 

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon 

shumën prej 50 milionë lekësh: 

ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh, 

iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.” 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, gjykojmë se, vendosja e kritereve të 

veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

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

funksion të realizimit me sukses të kontratës. Referuar eksperiences sone ne kete fushe, viteve te 

punes gjithashtu si edhe nga hulumtimet e bere ne buletitinin e APP mendojme se kjo shoqeri 

permbush dy nga kushtet kumulative të parashikuara në ligjin e sipërcituar për auditimin e 

pasqyrave financiare, e cila rrjedhimisht sjell ate qe bilancet duhet te paraqiten me raportin e 

auditimit perkates pasi ka detyrimin operatori ekonomik per te kryer kete auditim te pasqyrave 

financiare. 

Ne gjykojme se shoqeria “Adel Co” shpk ploteson dy nga kushtet kumulative të vendosura nga 

legjislacioni në fuqi, për kryerjen e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore për vitet 

2018, 2019, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose Shoqëri audituese, ndaj 

kerkojme verifikimin e dokumentacionit te paraqitur nga kjo shoqeri (totalin e aktiveve, shumen 

e te ardhurave, numrin e punonjesve) dhe skualifikimin e saj per mosplotesim te kriterit te 

vendosur ne dokumentat e tenderit dhe nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për auditimin e pasqyrave 

financiare për vitet 2018, 2019. Gjithashtu theksojme se keto raporte nuk rezultojne te jene 
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dorezuar as ne Qendren Kombetare te biznesit ne momentin e hapjes se ofertave, ku bilancet 

shoqeruar me raportet e auditimit dorezohen se bashku ne QKB dhe pasqyrohen ne ekstraktin e 

seciles shoqeri, ne kundershtim kjo me legjislacionin perkates ne fuqi. Te njejtin qendrim ka 

mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik KPP ne vendimmarrjen e tij ne lidhje me kete fakt 

duke e konsideruar mosplotesimin kriteri kur paraqitet vetem bilanci i pashoqeruar me raportin 

e auditit (shiko vendimet KPP 605/2018, date 14.09.2018: KPP 548/2020 date 03.12.2020 etj) 

 

Mendojme se “Adel Co” shpk nuk ploteson kriterin per makinerite. Konkretisht arsyetojme se: 

Ne DST shtojca 9 eshte percaktuar qe operatori ekonomik nese nuk eshte vete prodhues duhet te 

paraqese autorizim prodhuesit [....] Ne mendojme se “Adel Co” shpk ka vetedeklaruar se eshte 

vete prodhues, pra do ta beje vete prodhimin, por mendojme se ky vetedeklarim nuk eshte i sakte 

por eshte i rreme, sepse ai nuk dorezon asnje makineri te printimit UV, llakimit UV dhe Printim 

te dhena variable ne rulon, makineri dhe pajisje keto te domosdoshme per kryerjen me sukses te 

kesaj procedure prokurimi. Kete fakt e bazojme nga te dhenat e marra ne listen e makinerive te 

deklaruara vete nga kjo shoqeri dhe te vendosura ne bilancin e saj i cili eshte deklaruar ne QKB 

(bashkangjitur bilancet nga Qkb) Per kete arsye mendojme se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret e 

percaktuara ne DST dhe si e tille duhet skualifikuar, ndaj autoriteti kontrakor duhet ti shqyrtoje 

dhe vleresoje plotsimin e kritereve ne perputhje me nenin 46, 53 etj te LPP. 

 

Mendojme se shoqeria “Adel Co” shpk duhet te skualifikohet edhe per nje arsye tjeter pasi 

Samples nuk jane sipas specifikimeve teknike: ngjyrat, dimensioned e elementeve, etj kane 

parregullsi 

Ne DST shtojca 9 eshte kerkuar: 2.4.2 Operatorët ekonomikë të dorëzojnë mostra të mallit objekt 

prokurimi, për secilin nga artikujt e listës, sipas specifikimeve teknike të dokumentave të tenderit. 

Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit - 1(nje) copë.  

Shirit stampimi termik (ne gjatesi te mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te rulonit me 

200 pulla). - 1(nje) copë. Rulon kartoni mbledhes per pulla – 1(nje) copë.  

Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi - 1(nje) copë. 

Autoriteti Kontraktor kërkon mostra të mallrave që do të prokurohen, pasi gjykon se kjo ka 

rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat e mallrave do të trajtohen si informacion 

konfidencial tregtar dhe do të jenë ekskluzivisht në kontroll të Autoritetit Kontraktor. Mostrat do 

të dorëzohen nga Ofertuesit, shoqeruar me inventar, në Zyrën e Protokollit AKBPM, Kati i Parë, 

Rruga “Rruga “Aleksander Moisiu”, Nr.84, Tiranë), të futur në një zarf jotransparent, të 

mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për 

furnizimin e “Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e 

tyre”, Nr e Njoftimit, “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I 

PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA datës: 20/08/2020 

Ora: 10:00”. 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, Sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, 

secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Mos paraqitja e mostrave, mosparaqitja e tyre 
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në mënyrën e duhur apo mosparaqitja e tyre në përputhje me specifikimet teknike të DST përbën 

kusht skualifikimi.  

Ne shtojce 10 te DST autoriteti kontraktor ka percaktuar specifikimet teknike si me poshte: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi: 

Skicimet, parametrat teknik etj; Specifikimi i Materialeve; Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të 

shërbimeve në lidhje me to jane si me poshte vijon: 

1-Artikulli : Pulla kontrolli me elemente sigurie për barna. 

Përshkrimi : pullat duhet të jenë të ndara nga njëra tjetra, të vendosura në qendër, distanca 

midis tyre 3 mm, të ngjitura në rulon letër. 

Funksionimi: Prodhimi i pullave do të bëhet në rulon që lejon përdorimin e makinave automatike 

dhe manuale. 

Permasat- dimensionet e etiketës jane 25 x 14.5 mm, me cepa të rrumbullakosura. 

Karakteristika të materialit përbërës:  

-Etiketa 

Letër e bardhë pa dru e patinuar nga njëra anë me lluster. Letra të ketë sipërfaqe të 

shkëlqyeshme e përshtatshme për shtypje me shumë ngjyra, me precizion. 

Pesha 78 gr/m2 

Spesori 68mikron 

Bardhësia 90% 

Opaciteti 90% 

Shkëlqyeshmëria 84% 

Këputja në drejtim MD e CD   8-4   kg/15 mm 

-Adezivi 

Nga prapa pulla të ketë adeziv të qëndrueshem akrilik i përshtatshëm për një gamë të gjerë të 

etiketave të natyrës që kërkojmë (pulla) dhe i aplikueshëm për ndryshime të mëdha të 

temperaturës. 

Ngjitja të jetë e fortë pra permanente ku në 60 minuta pas ngjitjes të jetë e pashqitshme. 

Qëndrueshmeria e këputjes të jetë 480m.  

Koha e aftësisë ngjitëse  1 orë minimale 

Temperatura e aplikimit +5 0C 

Variacion temperature në perdorim  -20 deri ne +80 0C 

-Letra mbajtëse ku vendosen pullat 

Leter super kalandruar monosilikon  

Pesha 61 gr/m2  

Spesori 55 mikron 

Transparenca 49 %  

Qëndrueshmeria në këputje 80 deri në 40 N/15 mm 

 

Përshkrimi:  

I. I gjithë sfondi i etiketës duhet të jetë me një motiv (tip filigrane mijëra pikëshe), shtypur me 

ngjyrë Pantone 7437U, e sfumuar nga jashtë brenda. 

Pulla do të perfshijë të stampuar:   
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a- Në krye të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyrë Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe  

shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  me dimension 20 mm x 

1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, mbi motivin e valëve, 

me ngjyrë Blu Reflex.  

b- Në fund të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyre Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe 

shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE  me 

dimension 24 mm x 1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, 

mbi motivin e valëve, me ngjyre Blu Reflex.   

c- Ne krahun e majte te pulles ne menyre vertikale do te vendoset nje numer 9 shifror progresiv, i 

cili do të përcaktohet ne momentin e lidhjes se kontratave te MK. Numri do te jete me ngjyre te 

zeze, lloji i shkrimit te numrit Times Neë Roman, gjeresia e numrit 1.2 mm dhe gjatesia 8 mm. 

II. Elemente sigurie : 

-Në dy cepa të etiketës me koordinata: 1,5 mm x 11,5 mm dhe 23,5 mm x 11,5 mm, duhet të ketë 

dy elemente sigurie (stema e farmacisë gjarpër në gotë), me dimension 2 mm x 2 mm, shtypur me 

bojë të tejdukshme që fluoroshon ngjyrë të verdhë nën driten e llampës ultravioletë.  

-Në pjesën e sipërme, nën shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES 

SOCIALE, duhet të ketë elemente sigurie në formë drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 mm, 

shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojnë ngjyrë të verdhë nën dritën e llampës ultravioletë.  

-Në pjesen e poshtme, mbi shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE 

MJEKËSORE, duhet të ketë elemente sigurie në forme drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 

mm, shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojne ngjyre të verdhe nën dritën e llampës 

ultravioletë.  

-Midis dy motiveve poshtë e lart, duhet te ketë një hapesirë bosh (sfond) me bojë UV me ngjyrën 

e percaktuar si ne piken 1, prej 8mm, e mjaftueshme për të shtypur tekstin, me leter termo 

transfertë.  

Ambalazhi 

Pullat duhet të jenë në rulon me përmasa: 40mm diametri i brendshëm dhe jo me e madhe se 

200mm diametri i jashtëm; duhet të ketë në fund të shiritit te ngjitur në mënyrë të sigurt etiketën 

specifikuese, per sasine e pullave ne rulon. Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në 

mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. Kutia 

nuk duhet të peshojë më shumë se 25 kg. 

Etiketimi    

Do të përfshijë në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (ruloni numrin e pullave, kuti/kolia 

numrin e rulonave) 

2-  Artikulli : Shirita stampimi termik : 

Karakteristikat: 

Shiriti i printimit të jetë i standartit universal ose  ekuivalent i tij, i përshtatshëm për printim në 

letër me shtresë të shkëlqyeshme, (gloss coated). Për printerat që disponojmë, shiriti 

termotransfertë mund të jetë i ngjashëm me tipin Ëax/resin. 

Shiriti duhet të ketë rezistencë të lartë kundrejt gërvishtjeve, tretësve të ndryshem dhe veti 

stampuese shumë të mira. 
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Densiteti optik i shiritit 0.9 në transmetim 

Densiteti optik (reflektimi) 1.70 në reflektim 

Ambalazhi 

Shirit i stampimit të jetë i mbledhur në rulona me gjatësi minimalisht 360 m dhe gjerësi 30 mm, 

diameter i brendshëm i unazës së kartonit të jetë 25mm, të përdorshëm për Cab Printer me 

transferte termike, të paketuara në kuti mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe 

mbrojtjen nga faktorë të jashtëm.  

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e shiritave) 

3-Artikulli Rulona kartoni : 

a- per mbledhjen e pullave, me gjeresi 30 mm, diameter te brendshem unazes se kartonit 40mm, 

e pershtatshme per pajisjet e printimit te tipit cab printer A3-2/300R;  

b- per mbledhien e shiritave te printimit, me gjeresi 30mm, diameter te brendshem te unazes se 

kartonit 25mm;  

Ambalazhi 

Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për 

ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. 

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e rulonave) 

 

III. Kushte të përgjithshme 

Autoriteti Kontraktor (AKBPM-ja) disponon të drejtën e autoresisë së produktit për sa i përket 

specifikimeve teknike dhe dizenjimit.  

Oferta duhet të shoqërohet me: kampione të mallrave që kërkohen të prokurohen:  

1.Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit  - 1(nje) copë.  

2.Shirit stampimi termik (gjatesi e mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te mostres se 

rulonit prej jo me pak se 200 pulla ne shirit).  - 1(nje) copë. 

3.Rulon kartoni mbledhes per pulla   - 1(nje) copë. 

4.Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi  - 1(nje) copë. 

Mostrat e paraqitura mund ti kthehen ofertuesit me kerkesen e tij, 30 dite pas nenshkrimit te 

kontrates, me kusht qe kontrata ne fjale te mos jete objekt shqyrtimi administrativ apo gjyqesor.  

Ne rast se procedura e prokurimit do te anullohet, kampionet e mallrave do ti kthehen ofertuesit 

me kerkesen e tij, brenda 30- diteve nga marrja e vendimit perfundimtar. 

Mos paraqitja e këtyre kampioneve apo mospërputhshmëria e tyre me specifikimet teknike të 

kerkuara në DST, në përfundim të fazës së vlerësimit teknik, përbën kusht skualifikimi. 

Operatori ekonomik fitues do të përcaktoje një element ose shenjë sigurie e vecantë, e cila do të 

jetë e identifikueshme nga autoriteti kontraktor dhe për të cilën kontraktuesi do të jetë i detyruar 

të ruajë sekretin dhe konfidencialitetin, me qëllim ruajtjen e sigurisë së pullës.   

Për mostrat që do të dorëzohen, të plotësoje dhe të paraqite në rrugë elektronike Listen e 

informacionit Konfidencial sipas  shtojcës 5 te DST. 
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Sa me siper ne kerkojme verifikimin shqyrtimin dhe sqarimin te te gjitha mostrave te paraqitura 

pasi ne kemi dyshime dhe mendojme se keto mostra apo sample te paraqitura nuk jane sipas 

specifikimeve teknike. 

Konkretisht ne dyshojme se ato mostra te paraqitura nuk plotesojne kerkesat e vendosura ne 

DST ne lidhje me te gjithe kushtet e percaktuara ne lidhje me ngjyrat, dimensionet permasat e 

elementeve etj. Pra mostrat ne teresine e tyre duhet te verifikohen sipas te gjitha kushteve te 

vendosura nga AK nje me nje pasi mendojme dhe kemi bindjen tone qe kane parregullsi dhe nuk 

jane sipas DST, nisur nga pjesemarrja ne shume procedura te kesaj fushe 

Ne VKM me nr. 914, date 29.12.2014 ”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i 

ndryshuar, eshte percaktuar qarte qe “Autoriteti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve 

ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara 

në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e 

ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë 

në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë 

pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit 

administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen 

ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit 

përfundimtar të anulimit, dhe/ose 

Autoriteti kontraktor eshte ne te drejten e tij per te kerkuar disa kritere per tu permbushur nga 

operatoret ekonomike, dhe duhet ti respektoje ato kritere gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

ofertave ne menyre rigoroze dhe ne perputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik. 

Qellimi i kerkimit te mostrave dhe qellimi i percaktimit edhe ne legjislacionin per prokurimin 

publik i ketij kriteri eshte qe autoriteti kontraktor te mare nje garanci se operatoret ekonomike 

pjesemarres dispononjne kapacitetet e duhura per te sjelle produktet e kerkuara sipas te gjitha 

kerkesave dhe specifikimeve te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne dokumentat e tenderit 

kjo ne perpjesetim me nevojat e tij per mallini/sherbimin/punen e kerkuar. Referuar edhe 

qendrimeve te KPP mostrat kete qellim kane per AK qe te verifikoje nese nje OE eshte i afte dhe 

ne gjendje te sjelle produktet sipas kerkesave specifike te percaktuara nga autoriteti ne 

dokumentat e tenderit nisur nga nevojat e tij, pra mostrat jane nje pasqyrim per te pare nese 

ploteson apo permbush kriteret dhe specifikimet teknike te percaktuar ne dst. 

 

Mendojme se operatori ekonomik Adel Co shpk nuk ploteson kriterin per Autorizimin e 

prodhuesit. Ne dokumentat e tenderit Shtojca 9 eshte percaktuar kriteri: 2.3.2. Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi si më poshtë: Operatori Ekonomik ofertues, 

për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim 

Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të 

plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e 

Autoritetin Kontraktor. Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor 

për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për 

përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të 

detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit 
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dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të 

papranueshme. Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme 

të provohet që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e 

veprimtarisë së objektit të prokurimi por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në 

dokumentat e tenderit. Mendojme dhe dyshojme se operatori ekonomik Adel Co shpk nuk 

verteton se disponon dokumentin per autorizimin e prodhuesit sipas kerkesave te autoritetit 

kontraktor te vendosura ne dokumentat e tenderit. Kerkojme verifikimin e dokumentave te 

operatorit ekonomik Adel Co shpk sepse mendojme se ky operator nuk ka paraqitur per te gjitha 

mallrat objekt prokurimi autorizim prodhuesi ne rast se nuk eshte vete prodhues, ose 

vetedeklarimin per prodhim nga vete ajo shoqeri nese do jete vete prodhuese per disa produkte 

te ketij objekti prokurimi si per zerat: Shirita Printimi Termik, Rulon kartoni mbledhes per 

pullat, Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi 

Sa me siper gjykojme se AK duhet te beje rivleresim dhe rishqyrtim te dokumentave te tenderit te 

ketij operatori ekonomik pasi ka mungesa te theksuara ne dokumentacionit ne kundershtim me 

kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit nga autoriteti kontrakor. Kerkojme verifikimin e 

ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk eshte i sakte dhe nuk permbush kriteret e AK ne DST. 

Per te gjitha keto arsye qe thame me lart shoqeria ADEL CO shpk nuk duhej te ishte kualifikuar 

nga autoriteti kontraktor per mospermbushje te dokumentave te tenderit, prandaj ne kerkojme 

skualifikimin e tij. [...]”. 

 

II.4.1. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës 

Nr. 3105/65 Prot. datë 05.01.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik 

ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k., duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij. 

 

II.4.2. Në datën 13.01.2021, operatori ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në 

Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit 

kontraktor, duke argumentuar si më poshtë vijon: 

“[…]Mendojme se Shoqeria “Inpress ” shpk nuk ploteson kriteret per kualifikim si me poshte: E 

kundershtojme kualifikimin e kesaj shoqerie sepse kemi dyshime te arsyeshme nisur edhe nga 

eksperienca jone ne kete fushe si dhe nga verifikimet e buletineve te APP ku jepen te dhena per 

kontratat e lidhura, se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret: 

Mendojme se “Inpress” shpk nuk ploteson kriterin per makinerite. 

Konkretisht arsyetojme se: Ne DST shtojca 9 eshte percaktuar qe operatori ekonomik nese nuk 

eshte vete prodhues duhet te paraqese autorizim prodhuesit (....) 

Ne mendojme se “Inpress” shpk ka vetedeklaruar se eshte vete prodhues, pra do ta beje vete 

prodhimin, por mendojme se ky vetedeklarim nuk eshte i sakte por eshte i rreme, sepse ai nuk 

dorezon asnje makineri te printimit UV, llakimit UV dhe printim te dhena variable ne rulon, 

makineri dhe pajisje keto te domosdoshme per kryerjen me sukses te kesaj procedure prokurimi. 
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Kete fakt e bazojme nga te dhenat e marra ne listen e makinerive te deklaruara vete nga kjo 

shoqeri dhe te vendosura ne bilancin e saj i cili eshte deklaruar ne QKB. Per kete arsye 

mendojme se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret e percaktuara ne DST dhe si e tille duhet 

skualifikuar, ndaj autoriteti kontrakor duhet ti shqyrtoje dhe vleresoje plotsimin e kritereve ne 

perputhje me nenin 46, 53 etj te LPP. 

 

Mendojme se shoqeria “Inpress” shpk duhet te skualifikohet edhe per nje arsye tjeter pasi 

Samples nuk jane sipas specifikimeve teknike: ngjyrat, dimensionet e elementeve, etj kane 

parregullsi. Ne DST shtojca 9 eshte kerkuar: 2.4.2 Operatorët ekonomikë të dorëzojnë mostra të 

mallit objekt prokurimi, për secilin nga artikujt e listës, sipas specifikimeve teknike të 

dokumentave të tenderit. 

1. Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit - 1(nje) copë. 

2. Shirit stampimi termik (ne gjatesi te mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te rulonit 

me 200 pulla). - 1(nje) copë. 

3. Rulon kartoni mbledhes per pulla - 1(nje) copë. 

4. Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi - 1(nje) copë. 

Autoriteti Kontraktor kërkon mostra të mallrave që do të prokurohen, pasi gjykon se kjo ka 

rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat e mallrave do të trajtohen si informacion 

konfidencial tregtar dhe do të jenë ekskluzivisht në kontroll të Autoritetit Kontraktor. Mostrat do 

të dorëzohen nga Ofertuesit, shoqeruar me inventar, në Zyrën e Protokollit AKBPM, Kati i Parë, 

Rruga “Rruga “Aleksander Moisiu”, Nr.84, Tiranë), të futur në një zarf jotransparent, të 

mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për 

furnizimin e “Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e 

tyre”, Nr e Njoftimit, “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I 

PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA datës: 16/11/2020 

Ora: 10:00”. 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, 

secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Mos paraqitja e mostrave, mosparaqitja e tyre 

në mënyrën e duhur apo mosparaqitja e tyre në përputhje me specifikimet teknike të DST përbën 

kusht skualifikimi. 

Ne shtojce 10 te DST autoriteti kontraktor ka percaktuar specifikimet teknike si me poshte: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi: 

Skicimet, parametrat teknik etj; Specifikimi i Materialeve; Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të 

shërbimeve në lidhje me to jane si me poshte vijon: 

1-Artikulli : Pulla kontrolli me elemente sigurie për barna. 

Përshkrimi : pullat duhet të jenë të ndara nga njëra tjetra, të vendosura në qendër, distanca 

midis tyre 3 mm, të ngjitura në rulon letër. 

Funksionimi: Prodhimi i pullave do të bëhet në rulon që lejon përdorimin e makinave automatike 

dhe manuale. 
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Permasat- dimensionet e etiketës jane 25 x 14.5 mm, me cepa të rrumbullakosura. 

Karakteristika të materialit përbërës:  

-Etiketa 

Letër e bardhë pa dru e patinuar nga njëra anë me lluster. Letra të ketë sipërfaqe të 

shkëlqyeshme e përshtatshme për shtypje me shumë ngjyra, me precizion. 

Pesha 78 gr/m2 

Spesori 68mikron 

Bardhësia 90% 

Opaciteti 90% 

Shkëlqyeshmëria 84% 

Këputja në drejtim MD e CD   8-4   kg/15 mm 

-Adezivi 

Nga prapa pulla të ketë adeziv të qëndrueshem akrilik i përshtatshëm për një gamë të gjerë të 

etiketave të natyrës që kërkojmë (pulla) dhe i aplikueshëm për ndryshime të mëdha të 

temperaturës. 

Ngjitja të jetë e fortë pra permanente ku në 60 minuta pas ngjitjes të jetë e pashqitshme. 

Qëndrueshmeria e këputjes të jetë 480m.  

Koha e aftësisë ngjitëse  1 orë minimale 

Temperatura e aplikimit +5 0C 

Variacion temperature në perdorim  -20 deri ne +80 0C 

-Letra mbajtëse ku vendosen pullat 

Leter super kalandruar monosilikon  

Pesha 61 gr/m2  

Spesori 55 mikron 

Transparenca 49 %  

Qëndrueshmeria në këputje 80 deri në 40 N/15 mm 

 

Përshkrimi:  

I. I gjithë sfondi i etiketës duhet të jetë me një motiv (tip filigrane mijëra pikëshe), shtypur me 

ngjyrë Pantone 7437U, e sfumuar nga jashtë brenda. 

Pulla do të perfshijë të stampuar:   

a- Në krye të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyrë Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe  

shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  me dimension 20 mm x 

1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, mbi motivin e valëve, 

me ngjyrë Blu Reflex.  

b- Në fund të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyre Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe 

shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE  me 

dimension 24 mm x 1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, 

mbi motivin e valëve, me ngjyre Blu Reflex.   
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c- Ne krahun e majte te pulles ne menyre vertikale do te vendoset nje numer 9 shifror progresiv, i 

cili do të përcaktohet ne momentin e lidhjes se kontratave te MK. Numri do te jete me ngjyre te 

zeze, lloji i shkrimit te numrit Times Neë Roman, gjeresia e numrit 1.2 mm dhe gjatesia 8 mm. 

II. Elemente sigurie : 

-Në dy cepa të etiketës me koordinata: 1,5 mm x 11,5 mm dhe 23,5 mm x 11,5 mm, duhet të ketë 

dy elemente sigurie (stema e farmacisë gjarpër në gotë), me dimension 2 mm x 2 mm, shtypur me 

bojë të tejdukshme që fluoroshon ngjyrë të verdhë nën driten e llampës ultravioletë.  

-Në pjesën e sipërme, nën shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES 

SOCIALE, duhet të ketë elemente sigurie në formë drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 mm, 

shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojnë ngjyrë të verdhë nën dritën e llampës ultravioletë.  

-Në pjesen e poshtme, mbi shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE 

MJEKËSORE, duhet të ketë elemente sigurie në forme drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 

mm, shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojne ngjyre të verdhe nën dritën e llampës 

ultravioletë.  

-Midis dy motiveve poshtë e lart, duhet te ketë një hapesirë bosh (sfond) me bojë UV me ngjyrën 

e percaktuar si ne piken 1, prej 8mm, e mjaftueshme për të shtypur tekstin, me leter termo 

transfertë.  

Ambalazhi 

Pullat duhet të jenë në rulon me përmasa: 40mm diametri i brendshëm dhe jo me e madhe se 

200mm diametri i jashtëm; duhet të ketë në fund të shiritit te ngjitur në mënyrë të sigurt etiketën 

specifikuese, per sasine e pullave ne rulon. Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në 

mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. Kutia 

nuk duhet të peshojë më shumë se 25 kg. 

Etiketimi    

Do të përfshijë në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (ruloni numrin e pullave, kuti/kolia 

numrin e rulonave) 

2-  Artikulli : Shirita stampimi termik : 

Karakteristikat: 

Shiriti i printimit të jetë i standartit universal ose  ekuivalent i tij, i përshtatshëm për printim në 

letër me shtresë të shkëlqyeshme, (gloss coated). Për printerat që disponojmë, shiriti 

termotransfertë mund të jetë i ngjashëm me tipin Ëax/resin. 

Shiriti duhet të ketë rezistencë të lartë kundrejt gërvishtjeve, tretësve të ndryshem dhe veti 

stampuese shumë të mira. 

Densiteti optik i shiritit 0.9 në transmetim 

Densiteti optik (reflektimi) 1.70 në reflektim 

Ambalazhi 

Shirit i stampimit të jetë i mbledhur në rulona me gjatësi minimalisht 360 m dhe gjerësi 30 mm, 

diameter i brendshëm i unazës së kartonit të jetë 25mm, të përdorshëm për Cab Printer me 

transferte termike, të paketuara në kuti mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe 

mbrojtjen nga faktorë të jashtëm.  

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e shiritave) 
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3-Artikulli Rulona kartoni : 

a- per mbledhjen e pullave, me gjeresi 30 mm, diameter te brendshem unazes se kartonit 40mm, 

e pershtatshme per pajisjet e printimit te tipit cab printer A3-2/300R;  

b- per mbledhien e shiritave te printimit, me gjeresi 30mm, diameter te brendshem te unazes se 

kartonit 25mm;  

Ambalazhi 

Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për 

ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. 

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e rulonave) 

 

III. Kushte të përgjithshme 

Autoriteti Kontraktor (AKBPM-ja) disponon të drejtën e autoresisë së produktit për sa i përket 

specifikimeve teknike dhe dizenjimit.  

Oferta duhet të shoqërohet me: kampione të mallrave që kërkohen të prokurohen:  

1.Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit  - 1(nje) copë.  

2.Shirit stampimi termik (gjatesi e mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te mostres se 

rulonit prej jo me pak se 200 pulla ne shirit).  - 1(nje) copë. 

3.Rulon kartoni mbledhes per pulla   - 1(nje) copë. 

4.Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi  - 1(nje) copë. 

Mostrat e paraqitura mund ti kthehen ofertuesit me kerkesen e tij, 30 dite pas nenshkrimit te 

kontrates, me kusht qe kontrata ne fjale te mos jete objekt shqyrtimi administrativ apo gjyqesor.  

Ne rast se procedura e prokurimit do te anullohet, kampionet e mallrave do ti kthehen ofertuesit 

me kerkesen e tij, brenda 30- diteve nga marrja e vendimit perfundimtar. 

Mos paraqitja e këtyre kampioneve apo mospërputhshmëria e tyre me specifikimet teknike të 

kerkuara në DST, në përfundim të fazës së vlerësimit teknik, përbën kusht skualifikimi. 

Operatori ekonomik fitues do të përcaktoje një element ose shenjë sigurie e vecantë, e cila do të 

jetë e identifikueshme nga autoriteti kontraktor dhe për të cilën kontraktuesi do të jetë i detyruar 

të ruajë sekretin dhe konfidencialitetin, me qëllim ruajtjen e sigurisë së pullës.   

Për mostrat që do të dorëzohen, të plotësoje dhe të paraqite në rrugë elektronike Listen e 

informacionit Konfidencial sipas  shtojcës 5 te DST. 

 

Sa me siper ne kerkojme verifikimin shqyrtimin dhe sqarimin te te gjitha mostrave te paraqitura 

pasi ne kemi dyshime dhe mendojme se keto mostra apo sample te paraqitura nuk jane sipas 

specifikimeve teknike. Konkretisht ne dyshojme se ato mostra te paraqitura nuk plotesojne 

kerkesat e vendosura ne DST ne lidhje me te gjithe kushtet e percaktuara ne lidhje me ngjyrat, 

dimensionet permasat e elementeve etj. Pra mostrat ne teresine e tyre duhet te verifikohen sipas 

te gjitha kushteve te vendosura nga AK nje me nje pasi mendojme dhe kemi bindjen tone qe kane 

parregullsi dhe nuk jane sipas DST, nisur nga pjesemarrja ne shume procedura te kesaj fushe. 

Ne VKM me nr. 914, date 29.12.2014 ”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i 

ndryshuar, eshte percaktuar qarte qe “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 
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ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë 

në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë 

pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit 

administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen 

ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit 

përfundimtar të anulimit, dhe, ose 

Autoriteti kontraktor eshte ne te drejten e tij per te kerkuar disa kritere per tu permbushur nga 

operatoret ekonomike, dhe duhet ti respektoje ato kritere gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

ofertave ne menyre rigoroze dhe ne perputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik. 

Qellimi i kerkimit te mostrave dhe qellimi i percaktimit edhe ne legjislacionin per prokurimin 

publik i ketij kriteri eshte qe autoriteti kontraktor te marre nje garanci se operatoret ekonomike 

pjesemarres dispononjne kapacitetet e duhura per te sjelle produktet e kerkuara sipas te gjitha 

kerkesave dhe specifikimeve te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne dokumentat e tenderit 

kjo ne perpjesetim me nevojat e tij per mallin/ sherbimin/ punen e kerkuar. Referuar edhe 

qendrimeve te KPP mostrat kete qellim kane per AK qe te verifikoje nese nje OE eshte i afte dhe 

ne gjendje te sjelle produktet sipas kerkesave specifike te percaktuara nga autoriteti ne 

dokumentat e tenderit nisur nga nevojat e tij, pra jane nje pasqyrim per te pare nese ploteson 

apo permbush kriteret dhe specifikimet teknike te percaktuar ne dst. 

 

Arsye tjeter per skualifikimin e shoqerise “Inpress” shpk eshte se mendojme nuk ploteson 

kriterin per certifikatat ISO. 

Ne DST shtojca 9, nga AK eshte percaktuar kriteri : 2.4 Autoriteti Kontraktor gjykon se kjo ka 

rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike për të vërtetuar se mallrat plotësojnë kërkesat e cilësisë 

vendosi te kërkojë : 2.4.1 Operatori ekonomik ofertues (në rast se është vetë prodhuesi apo në 

emër të prodhuesit) duhet të jetë i pajisur me Çertifikatat ISO si më poshtë: - ISO 9001:2015 

(per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise) - ISO 14298:2013 (per Sistemin e Menaxhimit te Sigurise 

se Proçesit të Printimit në Teknollogjinë Grafike). Për të konfirmuar një nivel të besueshëm për 

elementet vizuale, elementet e sigurisë, grafikën specifike dhe refleksin e ngjyrave identifikuese 

që dallohen me sy të lirë ose me pajisje ndihmëse. Në rastin e bashkimit të operatorëve 

ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te 

dorezoje certefikata ISO sipas zërave punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te 

realizojë sipas aktmarrëveshjes. Çertifikatat duhet të jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit 

të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Edhe per kete kriter do te ndalemi ne disa arsye: Ne mendojme me aq sa njohje dhe eksperience 

kemi ne kete fushe se certifikatat ISO te paraqitura nga shoqeria Inpress shpk nuk jane te 

rregullta dhe nuk permbajne elementin pulla apo etiketa me elemente sigurie. Se pari sqarojme 

se procedura e prokurimit dhe objekti i saj eshte Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per 

barna dhe aksesore per shtypjen e tyre, pra keto pulla kontrolli do te jene me elemente sigurie 

specifike, ndaj dhe certifikatat iso duhet te kene te pershkruar ne objektin e tyre qe permbajne 

elementin pulla me elemente sigurie pasi kjo eshte specifika e kesaj procedure prokurimi, pra ne 

dyshojme se ky operator ekonomik, nisur edhe nga eksperienca dhe njohurite tona ne kete fushe, 

nuk ploteson kriterin per Certifikatat ISO pasi ato nuk kane objektin per prodhimin e pullave te 
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barnave me elementëve të sigurisë, pra në objektin e certifikatave nuk jane te përfshirë prodhimi 

i pullave me elemente sigurie sic ka kerkuar AK ne DST. 

Gjithashtu dyshojme se keto certifikata ISO te paraqitura te jene leshuar nga organizma te 

certifikuar te akredituara dhe qe ta kene si objekt veprimtarie edhe ato vete objektin e prokurimit 

prandaj kerkojme verifikimin e tyre dhe skualifikimin e ketij operatori per mospermbushje te 

kritereve. Edhe nese ky operator do te kete paraqitur dokumenta te ndonje pale te trete pra 

ndonje pale autorizuese, gje qe nuk eshte e ligjshme, dhe vjen ne kundershtim me kriteret e 

percaktuara nga autoriteti kontraktor, mendojme se certifikatat ISO edhe te kesaj pale te trete 

prape nuk jane me objekt veprimtarie ate te prokurimit dmth qe te leshojne certifikata iso ne kete 

fushe veprimtarie, si edhe nuk jane leshuar nga organizma dhe trupa certifikuese te cilat jane te 

akredituara qe ta kene si objekt veprimtarie edhe ato vete objektin e prokurimit konkret dmth qe 

te leshojne certifikata iso ne kete fushe veprimtarie. 

AK ne perputhje me nenin 46 dhe 53 te LPP duhet te beje rivleresimin e ofertave dhe 

rishqyrtimin e dokumentacionit te operatorit ekonomik Inpress shpk sepse nuk vjen ne perputhje 

me kriteret dhe kushtet e percaktuara nga autoriteti kontraktor vete ne dokumentat e tenderit. 

Kerkojme verifikimin e ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk eshte i sakte dhe nuk permbush 

kriteret e AK ne DST, ndaj ky operator ekonomik ekonomik duhet te skualifikohet. 

 

Kemi dyshime te arsyeshme referuar njohurive tona ne fushen perkatese ku operojme ne tregun 

qe perfshin edhe objektin e prokurimit konkret, se operatori ekonomik Inpress shpk nuk ploteson 

kriterin me siper per deshmi te meparshme te ngjashme. 

Ne dokumentat e tenderit shtojca 9 eshte percaktuar kriteri: 2.3 Kapaciteti teknik: Për të 

provuar kapacitetet teknik autoriteti kontraktor kërkon 2.3.1 Për të provuar përvojën e 

mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të 

ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerë jo më e 

vogël se 40 % e vleres se perllogaritur e kontrates, qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri 

viteve te fundit. 

- Operatori ekonomik për përvojën e mëparshme të realizuar me një ent publik do të paraqesë 

vërtetime të lëshuara nga enti publik ose/dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, 

shumat dhe sasite e mallrat e fumizuara. 

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik do të 

paraqesë si deshmi vetem faturat tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe sasite e 

mallrat e furnizuara. 

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. b) aftësia teknike: operatorët 

ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 

organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç 

është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës:” 
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, vlerëson një oferte 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...” 

Në nenin 27, pika 3 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave”, 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”. 

Në nenin 27, pika 4 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar parashikohet se “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti 

kontraktor kërkon: - Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi 

për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e 

kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, 

që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. 

- Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një 

ent publik ose(dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të 

furnizuara. 

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm 

fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses 

të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e 

veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të 

përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat 

që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. 

Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 

dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë 

kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik 

zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimi 

por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. 

Sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e formale, por të 

analizojë në themel dhe në mënyrë të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e dokumentuara 

nga ofertuesit, kandidatët, në funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilin vendosen 

kriteret e përcaktuara. Mendojme se shoqeria Inpress shpk nuk disponon kapacitetin per 

kontrata te ngjashme pasi asnje nga produktet e prezantuara si Eksperience e Ngjashme nuk 

permbajne elemente te tille si: printim ne rrulon me adeziv i cili do te personalizohet ne printera, 

elemente me boje te padukshme UV, Printim numra seriale apo elemente te tjere variable ne 

produkte rrulon, referuar specifikimeve teknike dhe llojit dhe objektit te procedures se 
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prokurimit qe ka zhvilluar autoriteti konraktor. Jo pa qellim autoriteti kontraktor percakton ne 

dokumentat e tenderit kriterin per kontratat e meparshme te ngjashme me qellimin e vetem per te 

verifikuar nese nje operator ekonomik disponon kapacitetet e duhura ne lidhje me eksperienca te 

meparshme te ngjashme, ne rastin e kesaj procedure prokurimi kemi te bejme me pulla kontrolli 

per barna me elemente sigurie te cilat kerkojne sipas specifikimeve teknike edhe nje procedure te 

vecante te printimit te tyre, te tilla si printim ne rrulon me adeziv i cili do te personalizohet ne 

printera, elemente me boje te padukshme UV, Printim numra seriale apo elemente te tjere 

variable ne produkte rrulon, referuar specifikimeve teknike dhe llojit dhe objektit te procedures 

se prokurimit qe ka zhvilluar autoriteti konraktor. Ne gjykimin e mesiperm per mendimin tone, 

dyshojme se ky operator nuk ka kontrata te ngjashme referuar edhe buletinit te APP, dhe me keto 

kontrata ai nuk e ploteson kriterin per kontrata te ngjashme te meparshme pasi, ato nuk jane te 

ngjashme me objektin e prokurimit dhe nuk permbajne elementet e duhur ngjashem me elementet 

qe perbejne kete objekt prokurimi sipas percaktimeve te bere nga AK ne DST. Ky kriter nuk eshte 

plotesuar nga operatori Inpress shpk te cilin AK e ka kualifikuar pa te drejte dhe e ka rendituar 

ne vendin e pare, prandaj ne kerkojme skualifikimin e ketij operatori sepse nuk permbush 

kriteret e autoritetit kontraktor. 

 

Mendojme se operatori ekonomik Inpress shpk nuk ploteson kriterin per Autorizimin e 

prodhuesit. Ne dokumentat e tenderit Shtojca 9 eshte percaktuar kriteri: 2.3.2. Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi si më poshtë: Operatori Ekonomik ofertues, 

për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim 

Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të 

plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e 

Autoritetin Kontraktor. 

“Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses 

të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e 

veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga operatorët 

ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të 

përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat 

që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. 

Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 

dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë 

kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik 

zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e veprimtarisë së objektit të prokurimi 

por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit. Mendojme dhe 

dyshojme se operatori ekonomik Inpress shpk nuk verteton se disponon dokumentin per 

autorizimin e prodhuesit sipas kerkesave te autoritetit kontraktor te vendosura ne dokumentat e 

tenderit. Kerkojme verfikimin e dokumentave te operatorit ekonomik Inpress shpk sepse 

mendojme se ky operator nuk ka paraqitur per te gjitha mallrat objekt prokurimi autorizim 
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prodhuesi ne rast se nuk eshte vete prodhues, ose vetedeklarimin per prodhim nga vete ajo 

shoqeri nese do jete vete prodhuese per disa produkte te ketij objekti prokurimi si per zerat: 

Shirita Printimi Termik, Rulon kartoni mbledhes per pulla, Rulon kartoni mbledhes per e shirita 

stampimi. Sa me siper gjykojme se AK duhet te beje rivleresim dhe rishqyrtim te dokumentave te 

tenderit te ketij operatori ekonomik pasi ka mungesa te theksuara ne dokumentacionit ne 

kundershtim me kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit nga autoriteti kontrakor. 

Kerkojme verifikimin e ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk eshte i sakte dhe nuk permbush 

kriteret e AK ne DST. 

Per te gjitha keto arsye qe thame me lart shoqeria INPRESS shpk nuk duhej te ishte kualifikuar 

nga autoriteti kontraktor per mospermbushje te dokumentave te tenderit, prandaj ne kerkojme 

skualifikimin e tij. 

 

Mendojme se Shoqeria “Adel Co” shpk nuk ploteson kriteret per kualifikim si me poshte: 

E kundershtojme kualifikimin e kesaj shoqerie sepse kemi dyshime te arsyeshme nisur edhe nga 

eksperienca jone ne kete fushe si dhe nga verifikimet e buletineve te APP ku jepen te dhena per 

kontratat e lidhura, se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret: Shoqeria Adel Co shpk nuk ploteson 

kriterin per bilancet. 

- Ne DST Shtojca 9 eshte kerkuar nga AK, kriteri ne piken 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar, pika 2.2.1.: - 2.2.1 Kopje të certifikuara të 2 (dy) bilanceve, te dy viteve të fundit 

(2018, 2019) të paraqitura në autoritetet përkatëse: Bilanci i vitit 2018 dhe 2019 të mos jenë me 

humbje. 

Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e Ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e 

prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që 

autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën 

dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e 

financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për 

të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit 

për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të 

shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, 

të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet 

për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur”. 

Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar 

parashikohet shprehimisht 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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet 

e nenit 54 të këtij ligji”. 

Në ligjin 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit 

kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” neni 41 të ndryshuar parashikohet 

shprehimisht se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare 

Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, 

nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: 
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a) të gjitha shoqëritë tregtare, pavarësisht nga forma e tyre, të cilat zbatojnë standardet 

ndërkombëtare të raportimit financiar: 

b) të gjitha shoqëritë aksionare, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare 

të kontabilitetit, 

c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë 

dy prej tre treguesve të mëposhtëm: 

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon 

shumën prej 50 milionë lekësh: 

ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh, 

iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.” 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, gjykojmë se, vendosja e kritereve të 

veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

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

funksion të realizimit me sukses të kontratës. Referuar eksperiences sone ne kete fushe, viteve te 

punes gjithashtu si edhe nga hulumtimet e bere ne buletitinin e APP mendojme se kjo shoqeri 

permbush dy nga kushtet kumulative të parashikuara në ligjin e sipërcituar për auditimin e 

pasqyrave financiare, e cila rrjedhimisht sjell ate qe bilancet duhet te paraqiten me raportin e 

auditimit perkates pasi ka detyrimin operatori ekonomik per te kryer kete auditim te pasqyrave 

financiare. Ne gjykojme se shoqeria “Adel Co” shpk ploteson dy nga kushtet kumulative të 

vendosura nga legjislacioni në fuqi, për kryerjen e auditimit ligjor të pasqyrave financiare 

vjetore për vitet 2018, 2019, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose Shoqëri 

audituese, ndaj kerkojme verifikimin e dokumentacionit te paraqitur nga kjo shoqeri (totalin e 

aktiveve, shumen e te ardhurave, numrin e punonjesve) dhe skualifikimin e saj per mosplotesim 

te kriterit te vendosur ne dokumentat e tenderit dhe nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për auditimin 

e pasqyrave financiare për vitet 2018, 2019. Gjithashtu theksojme se keto raporte nuk rezultojne 

te jene dorezuar as ne Qendren Kombetare te biznesit ne momentin e hapjes se ofertave, ku 

bilancet shoqeruar me raportet e auditimit dorezohen se bashku ne QKB dhe pasqyrohen ne 

ekstraktin e seciles shoqeri, ne kundershtim kjo me legjislacionin perkates ne fuqi. Te njejtin 

qendrim ka mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik KPP ne vendimmarrjen e tij ne lidhje 

me kete fakt duke e konsideruar mosplotesimin kriteri kur paraqitet vetem bilanci i pashoqeruar 

me raportin e auditit (shiko vendimet KPP 605/2018, date 14.09.2018: KPP 548/2020 date 

03.12.2020 etj) 

 

Mendojme se “Adel Co” shpk nuk ploteson kriterin per makinerite. Konkretisht arsyetojme se: 

Ne DST shtojca 9 eshte percaktuar qe operatori ekonomik nese nuk eshte vete prodhues duhet te 

paraqese autorizim prodhuesit [....] Ne mendojme se “Adel Co” shpk ka vetedeklaruar se eshte 

vete prodhues, pra do ta beje vete prodhimin, por mendojme se ky vetedeklarim nuk eshte i sakte 

por eshte i rreme, sepse ai nuk dorezon asnje makineri te printimit UV, llakimit UV dhe Printim 
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te dhena variable ne rulon, makineri dhe pajisje keto te domosdoshme per kryerjen me sukses te 

kesaj procedure prokurimi. Kete fakt e bazojme nga te dhenat e marra ne listen e makinerive te 

deklaruara vete nga kjo shoqeri dhe te vendosura ne bilancin e saj i cili eshte deklaruar ne QKB. 

Per kete arsye mendojme se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret e percaktuara ne DST dhe si e tille 

duhet skualifikuar, ndaj autoriteti kontrakor duhet ti shqyrtoje dhe vleresoje plotsimin e kritereve 

ne perputhje me nenin 46, 53 etj te LPP. 

 

Mendojme se shoqeria “Adel Co” shpk duhet te skualifikohet edhe per nje arsye tjeter pasi 

Samples nuk jane sipas specifikimeve teknike: ngjyrat, dimensioned e elementeve, etj kane 

parregullsi. Ne DST shtojca 9 eshte kerkuar: 2.4.2 Operatorët ekonomikë të dorëzojnë mostra të 

mallit objekt prokurimi, për secilin nga artikujt e listës, sipas specifikimeve teknike të 

dokumentave të tenderit. 

Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit - 1(nje) copë.  

Shirit stampimi termik (ne gjatesi te mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te rulonit me 

200 pulla). - 1(nje) copë. Rulon kartoni mbledhes per pulla – 1(nje) copë.  

Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi - 1(nje) copë. 

Autoriteti Kontraktor kërkon mostra të mallrave që do të prokurohen, pasi gjykon se kjo ka 

rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat e mallrave do të trajtohen si informacion 

konfidencial tregtar dhe do të jenë ekskluzivisht në kontroll të Autoritetit Kontraktor. Mostrat do 

të dorëzohen nga Ofertuesit, shoqeruar me inventar, në Zyrën e Protokollit AKBPM, Kati i Parë, 

Rruga “Rruga “Aleksander Moisiu”, Nr.84, Tiranë), të futur në një zarf jotransparent, të 

mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për 

furnizimin e “Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e 

tyre”, Nr e Njoftimit, “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I 

PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA datës: 20/08/2020 

Ora: 10:00”. 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, Sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, 

secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Mos paraqitja e mostrave, mosparaqitja e tyre 

në mënyrën e duhur apo mosparaqitja e tyre në përputhje me specifikimet teknike të DST përbën 

kusht skualifikimi.  

Ne shtojce 10 te DST autoriteti kontraktor ka percaktuar specifikimet teknike si me poshte: 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi: 

Skicimet, parametrat teknik etj; Specifikimi i Materialeve; Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të 

shërbimeve në lidhje me to jane si me poshte vijon: 

1-Artikulli : Pulla kontrolli me elemente sigurie për barna. 

Përshkrimi : pullat duhet të jenë të ndara nga njëra tjetra, të vendosura në qendër, distanca 

midis tyre 3 mm, të ngjitura në rulon letër. 

Funksionimi: Prodhimi i pullave do të bëhet në rulon që lejon përdorimin e makinave automatike 

dhe manuale. 
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Permasat- dimensionet e etiketës jane 25 x 14.5 mm, me cepa të rrumbullakosura. 

Karakteristika të materialit përbërës:  

-Etiketa 

Letër e bardhë pa dru e patinuar nga njëra anë me lluster. Letra të ketë sipërfaqe të 

shkëlqyeshme e përshtatshme për shtypje me shumë ngjyra, me precizion. 

Pesha 78 gr/m2 

Spesori 68mikron 

Bardhësia 90% 

Opaciteti 90% 

Shkëlqyeshmëria 84% 

Këputja në drejtim MD e CD   8-4   kg/15 mm 

-Adezivi 

Nga prapa pulla të ketë adeziv të qëndrueshem akrilik i përshtatshëm për një gamë të gjerë të 

etiketave të natyrës që kërkojmë (pulla) dhe i aplikueshëm për ndryshime të mëdha të 

temperaturës. 

Ngjitja të jetë e fortë pra permanente ku në 60 minuta pas ngjitjes të jetë e pashqitshme. 

Qëndrueshmeria e këputjes të jetë 480m.  

Koha e aftësisë ngjitëse  1 orë minimale 

Temperatura e aplikimit +5 0C 

Variacion temperature në perdorim  -20 deri ne +80 0C 

-Letra mbajtëse ku vendosen pullat 

Leter super kalandruar monosilikon  

Pesha 61 gr/m2  

Spesori 55 mikron 

Transparenca 49 %  

Qëndrueshmeria në këputje 80 deri në 40 N/15 mm 

 

Përshkrimi:  

I. I gjithë sfondi i etiketës duhet të jetë me një motiv (tip filigrane mijëra pikëshe), shtypur me 

ngjyrë Pantone 7437U, e sfumuar nga jashtë brenda. 

Pulla do të perfshijë të stampuar:   

a- Në krye të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyrë Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe  

shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  me dimension 20 mm x 

1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, mbi motivin e valëve, 

me ngjyrë Blu Reflex.  

b- Në fund të saj, në sfond të shkrimit duhet të ketë: një motiv tip filigrane me valëzim me 

dimension 25 mm x 3 mm, me bojë UV me ngjyre Blu Reflex e sfumuar në drejtim vertikal, si dhe 

shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE  me 

dimension 24 mm x 1 mm, me karakter Times Neë Roman (kapitale), të qendërzuara, shtypur, 

mbi motivin e valëve, me ngjyre Blu Reflex.   
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c- Ne krahun e majte te pulles ne menyre vertikale do te vendoset nje numer 9 shifror progresiv, i 

cili do të përcaktohet ne momentin e lidhjes se kontratave te MK. Numri do te jete me ngjyre te 

zeze, lloji i shkrimit te numrit Times Neë Roman, gjeresia e numrit 1.2 mm dhe gjatesia 8 mm. 

II. Elemente sigurie : 

-Në dy cepa të etiketës me koordinata: 1,5 mm x 11,5 mm dhe 23,5 mm x 11,5 mm, duhet të ketë 

dy elemente sigurie (stema e farmacisë gjarpër në gotë), me dimension 2 mm x 2 mm, shtypur me 

bojë të tejdukshme që fluoroshon ngjyrë të verdhë nën driten e llampës ultravioletë.  

-Në pjesën e sipërme, nën shkrimin MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES 

SOCIALE, duhet të ketë elemente sigurie në formë drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 mm, 

shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojnë ngjyrë të verdhë nën dritën e llampës ultravioletë.  

-Në pjesen e poshtme, mbi shkrimin AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE 

MJEKËSORE, duhet të ketë elemente sigurie në forme drejtkendeshi me dimension 20 mm x 1 

mm, shtypur me bojë të tejdukshme që fluoroshojne ngjyre të verdhe nën dritën e llampës 

ultravioletë.  

-Midis dy motiveve poshtë e lart, duhet te ketë një hapesirë bosh (sfond) me bojë UV me ngjyrën 

e percaktuar si ne piken 1, prej 8mm, e mjaftueshme për të shtypur tekstin, me leter termo 

transfertë.  

Ambalazhi 

Pullat duhet të jenë në rulon me përmasa: 40mm diametri i brendshëm dhe jo me e madhe se 

200mm diametri i jashtëm; duhet të ketë në fund të shiritit te ngjitur në mënyrë të sigurt etiketën 

specifikuese, per sasine e pullave ne rulon. Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në 

mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. Kutia 

nuk duhet të peshojë më shumë se 25 kg. 

Etiketimi    

Do të përfshijë në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (ruloni numrin e pullave, kuti/kolia 

numrin e rulonave) 

2-  Artikulli : Shirita stampimi termik : 

Karakteristikat: 

Shiriti i printimit të jetë i standartit universal ose  ekuivalent i tij, i përshtatshëm për printim në 

letër me shtresë të shkëlqyeshme, (gloss coated). Për printerat që disponojmë, shiriti 

termotransfertë mund të jetë i ngjashëm me tipin Ëax/resin. 

Shiriti duhet të ketë rezistencë të lartë kundrejt gërvishtjeve, tretësve të ndryshem dhe veti 

stampuese shumë të mira. 

Densiteti optik i shiritit 0.9 në transmetim 

Densiteti optik (reflektimi) 1.70 në reflektim 

Ambalazhi 

Shirit i stampimit të jetë i mbledhur në rulona me gjatësi minimalisht 360 m dhe gjerësi 30 mm, 

diameter i brendshëm i unazës së kartonit të jetë 25mm, të përdorshëm për Cab Printer me 

transferte termike, të paketuara në kuti mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për ruajtjen dhe 

mbrojtjen nga faktorë të jashtëm.  

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e shiritave) 

 



41 
 

3-Artikulli Rulona kartoni : 

a- per mbledhjen e pullave, me gjeresi 30 mm, diameter te brendshem unazes se kartonit 40mm, 

e pershtatshme per pajisjet e printimit te tipit cab printer A3-2/300R;  

b- per mbledhien e shiritave te printimit, me gjeresi 30mm, diameter te brendshem te unazes se 

kartonit 25mm;  

Ambalazhi 

Të jenë të paketuara dhe të ambalazhuara në kuti, në mënyrë të tillë që të jetë e përshtatshme për 

ruajtjen dhe mbrojtjen nga faktorë të jashtëm. 

Etiketimi    

Do të përfshije në shqip sasinë për cdo njësi ambalazhi (kuti/kolia numrin e rulonave) 

 

III. Kushte të përgjithshme 

Autoriteti Kontraktor (AKBPM-ja) disponon të drejtën e autoresisë së produktit për sa i përket 

specifikimeve teknike dhe dizenjimit.  

Oferta duhet të shoqërohet me: kampione të mallrave që kërkohen të prokurohen:  

1.Rulon me jo më pak se 200 pulla ne shirit  - 1(nje) copë.  

2.Shirit stampimi termik (gjatesi e mjaftueshme per te realizuar stampimin e plote te mostres se 

rulonit prej jo me pak se 200 pulla ne shirit).  - 1(nje) copë. 

3.Rulon kartoni mbledhes per pulla   - 1(nje) copë. 

4.Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi  - 1(nje) copë. 

Mostrat e paraqitura mund ti kthehen ofertuesit me kerkesen e tij, 30 dite pas nenshkrimit te 

kontrates, me kusht qe kontrata ne fjale te mos jete objekt shqyrtimi administrativ apo gjyqesor.  

Ne rast se procedura e prokurimit do te anullohet, kampionet e mallrave do ti kthehen ofertuesit 

me kerkesen e tij, brenda 30- diteve nga marrja e vendimit perfundimtar. 

Mos paraqitja e këtyre kampioneve apo mospërputhshmëria e tyre me specifikimet teknike të 

kerkuara në DST, në përfundim të fazës së vlerësimit teknik, përbën kusht skualifikimi. 

Operatori ekonomik fitues do të përcaktoje një element ose shenjë sigurie e vecantë, e cila do të 

jetë e identifikueshme nga autoriteti kontraktor dhe për të cilën kontraktuesi do të jetë i detyruar 

të ruajë sekretin dhe konfidencialitetin, me qëllim ruajtjen e sigurisë së pullës.   

Për mostrat që do të dorëzohen, të plotësoje dhe të paraqite në rrugë elektronike Listen e 

informacionit Konfidencial sipas  shtojcës 5 te DST. 

 

Sa me siper ne kerkojme verifikimin shqyrtimin dhe sqarimin te te gjitha mostrave te paraqitura 

pasi ne kemi dyshime dhe mendojme se keto mostra apo sample te paraqitura nuk jane sipas 

specifikimeve teknike. 

Konkretisht ne dyshojme se ato mostra te paraqitura nuk plotesojne kerkesat e vendosura ne 

DST ne lidhje me te gjithe kushtet e percaktuara ne lidhje me ngjyrat, dimensionet permasat e 

elementeve etj. Pra mostrat ne teresine e tyre duhet te verifikohen sipas te gjitha kushteve te 

vendosura nga AK nje me nje pasi mendojme dhe kemi bindjen tone qe kane parregullsi dhe nuk 

jane sipas DST, nisur nga pjesemarrja ne shume procedura te kesaj fushe 

Ne VKM me nr. 914, date 29.12.2014 ”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i 

ndryshuar, eshte percaktuar qarte qe “Autoriteti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve 

ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara 
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në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e 

ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë 

në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë 

pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit 

administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen 

ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit 

përfundimtar të anulimit, dhe/ose 

Autoriteti kontraktor eshte ne te drejten e tij per te kerkuar disa kritere per tu permbushur nga 

operatoret ekonomike, dhe duhet ti respektoje ato kritere gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

ofertave ne menyre rigoroze dhe ne perputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik. 

Qellimi i kerkimit te mostrave dhe qellimi i percaktimit edhe ne legjislacionin per prokurimin 

publik i ketij kriteri eshte qe autoriteti kontraktor te mare nje garanci se operatoret ekonomike 

pjesemarres dispononjne kapacitetet e duhura per te sjelle produktet e kerkuara sipas te gjitha 

kerkesave dhe specifikimeve te percaktuara nga autoriteti kontraktor ne dokumentat e tenderit 

kjo ne perpjesetim me nevojat e tij per mallini/sherbimin/punen e kerkuar. Referuar edhe 

qendrimeve te KPP mostrat kete qellim kane per AK qe te verifikoje nese nje OE eshte i afte dhe 

ne gjendje te sjelle produktet sipas kerkesave specifike te percaktuara nga autoriteti ne 

dokumentat e tenderit nisur nga nevojat e tij, pra mostrat jane nje pasqyrim per te pare nese 

ploteson apo permbush kriteret dhe specifikimet teknike te percaktuar ne dst. 

 

Mendojme se operatori ekonomik Adel Co shpk nuk ploteson kriterin per Autorizimin e 

prodhuesit. Ne dokumentat e tenderit Shtojca 9 eshte percaktuar kriteri: 2.3.2. Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi si më poshtë: Operatori Ekonomik ofertues, 

për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim 

Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të 

plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e 

Autoritetin Kontraktor. Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor 

për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për 

përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të 

detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit 

dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të 

papranueshme. Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme 

të provohet që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e 

veprimtarisë së objektit të prokurimi por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në 

dokumentat e tenderit. Mendojme dhe dyshojme se operatori ekonomik Adel Co shpk nuk 

verteton se disponon dokumentin per autorizimin e prodhuesit sipas kerkesave te autoritetit 
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kontraktor te vendosura ne dokumentat e tenderit. Kerkojme verifikimin e dokumentave te 

operatorit ekonomik Adel Co shpk sepse mendojme se ky operator nuk ka paraqitur per te gjitha 

mallrat objekt prokurimi autorizim prodhuesi ne rast se nuk eshte vete prodhues, ose 

vetedeklarimin per prodhim nga vete ajo shoqeri nese do jete vete prodhuese per disa produkte 

te ketij objekti prokurimi si per zerat: Shirita Printimi Termik, Rulon kartoni mbledhes per 

pullat, Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi 

Sa me siper gjykojme se AK duhet te beje rivleresim dhe rishqyrtim te dokumentave te tenderit te 

ketij operatori ekonomik pasi ka mungesa te theksuara ne dokumentacionit ne kundershtim me 

kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit nga autoriteti kontrakor. Kerkojme verifikimin e 

ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk eshte i sakte dhe nuk permbush kriteret e AK ne DST. 

Per te gjitha keto arsye qe thame me lart shoqeria ADEL CO shpk nuk duhej te ishte kualifikuar 

nga autoriteti kontraktor per mospermbushje te dokumentave te tenderit, prandaj ne kerkojme 

skualifikimin e tij. [...]” 

 

II.5. Në datën 25.01.2021, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.3105/74prot. datë 

21.01.2021, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje 

me procedurën e prokurimit të sipërcituar. 

 

II.6. Në datën 28.01.2021, me anë të shkresë nr.63/3prot, Komisioni i Prokurimit Publik ka 

kërkuar informacion shtesë nga autoriteti kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt 

shqyrtimi. 

 

II.5. Në datën 04.02.2021, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.3105/76prot. datë 

03.02.2021, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin shtesë të kërkuar 

në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar. 

 

III 

Komisioni i Prokurimit Publik 

 

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

dokumentacionit të autoritetit kontraktor, 

 

Arsyeton 

 

III.1. Lidhur me ankesën e operatorit ekonimik ankimues “Adel Co” sh.p.k., mbi kualifikimin e 

ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Inpress” sh.p.k. në procedurën e prokurimit objekt 

ankimi, Komisioni sjellë në vëmëndje se, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton paraprakisht 

ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës 

lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të 

ankesës”, ku ndër të tjera  janë faktet dhe provat në të cilat bazohet ankesa”  
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III1.1. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është në drejtë të operatorëve ekonomikë të 

paraqesin pretendime mbi kundërshtimin e vendimit të autoritetit kontraktor për kualifikimin e 

ofertës së operatorëve të tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, duke  

justifikuar kështu interesin e tyre të ligjshëm, por ndërkohë, operatorët ekonomikë nuk mund të 

parashtrojnë pretendime a-priori duke iu referuar  të gjithë kritereve të vecanta të 

kualifikimit duke mos indentifikuar asnjë element konkret brenda kritereve të vecanta të 

kualifikimit, si edhe duke mos dhënë asnjë provë apo argument se ku mbështet pretendimet e tij. 

Vetë Kodi i Procedurave Administrative ka parashikuar në nenin 82 pika 1 të tij  se  “ Në 

procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e provës 

për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë 

në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”.  

Një ndër parimet kryesore të së drejtës është ai se “onus probani incumbit actori” se barra e 

provës bie mbi ankuesin. Gjithashtu, KPP gjykon se kuadëri ligjor në fuqi ka parashikuar të 

gjithë elementët procedurialë, përmes të cilave garantohet e drejta e informimit të operatorëve 

ekonomikë në kuadër të zhvillimit të proceudrave të prokurimit publik. Konkretish, neni 21 i 

ligjit nr.9643 datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik” të ndryshuar parashikon se:  “ 

Informacioni i administruar, sipas nenit 12 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të 

interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave. Autoriteti 

kontraktues është i detyruar ta vërë në dispozicion informacionin brenda 5 ditëve nga data e 

marrjes së kërkesës”, ndërkohë në nenin 25 të tij parashikohet  se  “ Pa cenuar dispozitat e këtij 

ligji mbi detyrimin për botimin e kontratave të prokurimit dhe të informacioneve për kandidatët 

dhe ofertuesit, sipas neneve 21 e 57 të këtij ligji, autoriteti kontraktor nuk duhet të bëjë publik 

informacionet e marra nga operatorët ekonomikë, të etiketuara  si  konfidenciale.  Ky  lloj  

informacioni  përfshin  veçanërisht  aspektet  teknike, sekretet tregtare dhe informacionet 

konfidenciale të ofertave.” 

 

III.1.2. Sa më sipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi duhet të kishte 

shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në bazë 

të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se, Komisioni i Prokurimit Publik 

është organi më i lartë administrativ, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton 

ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e autoritetit kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë 

detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe 

të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.  

 

III.1.3. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi 

shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për 

mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë dhe jo të shpreh 

vetëm mosplotësimin e tyre në mënyrë të pargumentuar. Theksojmë se, mospërmbushja e kriterit 

mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose 

problematika që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të 

përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje 

kriteri/kriteresh.  
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III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik, thekson dallimin e qartë në gjykimin e tij, ndërmjet një 

pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të 

ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe pretendimit/pretendimeve të 

këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj 

mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë 

procedurë, nga ana tjetër. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e 

provës për të argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi 

ankimuesin, në gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e 

operatorit dhe, në kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit 

publik, përmes nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë 

një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës 

në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës 

për të provuar paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi 

kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve 

të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.  

 

III.1.5. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicie të qarta, mbi të gjithë apo 

shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara 

tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi 

cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në 

shqyrtim nga KPP. Komisioni i Prokurimit Publik është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë 

dhe refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim i cili 

nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të 

paarsyeshme. 

 

Sa më sipër, ankesa e operatorit ekonomik ankimues nuk pranohet. 

 

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk, për kundërshtimin e 

kualifikimit të ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co”, me arsyen se: “Ne 

gjykojme se shoqeria “Adel Co” shpk ploteson dy nga kushtet kumulative të vendosura nga 

legjislacioni në fuqi, për kryerjen e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore për vitet 

2018, 2019, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose Shoqëri audituese, ndaj 

kerkojme verifikimin e dokumentacionit te paraqitur nga kjo shoqeri (totalin e aktiveve, shumen 

e te ardhurave, numrin e punonjesve) dhe skualifikimin e saj per mosplotesim te kriterit te 

vendosur ne dokumentat e tenderit dhe nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për auditimin e pasqyrave 

financiare për vitet 2018, 2019. Gjithashtu theksojme se keto raporte nuk rezultojne te jene 

dorezuar as ne Qendren Kombetare te biznesit ne momentin e hapjes se ofertave, ku bilancet 

shoqeruar me raportet e auditimit dorezohen se bashku ne QKB dhe pasqyrohen ne ekstraktin e 

seciles shoqeri, ne kundershtim kjo me legjislacionin perkates ne fuqi. Te njejtin qendrim ka 

mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik KPP ne vendimmarrjen e tij ne lidhje me kete fakt 

duke e konsideruar mosplotesimin kriteri kur paraqitet vetem bilanci i pashoqeruar me raportin 

e auditit (shiko vendimet KPP 605/2018, date 14.09.2018: KPP 548/2020 date 03.12.2020 etj)”, 

Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se: 
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III.2.1. Në shtojcën nr.9 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, pika 2.2.1 të dokumentave të 

tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë: 

 

“Kopje të certifikuara të 2 (dy) bilanceve, te dy viteve të fundit (2018, 2019) të paraqitura në 

autoritetet përkatëse; Bilanci i vitit 2018 dhe 2019 të mos jenë me humbje”   

 

III.2.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike konstatohet se operatori 

ekonomik “Adel Co” sh.p.k., në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka dorëzuar 

dokumentacionin si më poshtë vijon: 

 

- Pasqyrat financiare (bilanci) të vitit 2017, shoqëruar me raportin e auditimit; 

- Pasqyrat financiare (bilanci) të vitit 2018, shoqëruar me raportin e auditimit; 

- Pasqyrat financiare (bilanci) të vitit 2019; 

 

III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të 

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.” Ndërsa në nenin 53/3 të 

LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një 

oferte 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.2.4. Në nenin 41 të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e 

profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar 

parashikohet shprehimisht se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave 

financiare Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara 

publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese:  

a) të gjitha shoqëritë tregtare, pavarësisht nga forma e tyre, të cilat zbatojnë standardet 

ndërkombëtare të raportimit financiar;  

b) të gjitha shoqëritë aksionare, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare 

të kontabilitetit;  

c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë 

dy prej tre treguesve të mëposhtëm:  

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon 

shumën prej 50 milionë lekësh;  

ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;  

iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël.”  
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III.2.5. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, gjykojmë se, vendosja e 

kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për 

njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet 

dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të 

tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.  

 

III.2.6. Referuar bazës ligjore të sipërcituar, Komisioni mori në shqyrtim dokumentacionin e 

paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. dhe bëri verifikimin nëse ky operator 

përmbush dy nga kushtet kumulative të parashikuara në ligjin e sipërcituar, për auditimin e 

pasqyrave financiare. Referuar pasqyrave financiare të dorëzuara nga operatori ekonomik “Adel 

Co” sh.p.k., Komisioni konstaton se, ky i fundit për bilnacin e vitit 2018, ka paraqitur raport 

auditimi në përputhje me nenin 41 të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i 

ndryshuar. Ndërsa për bilancin e vitit 2019, nga verifikimi i xhiros vjetore, si dhe numrit të 

punonjëve që kanë qënë të punësuar pranë operatorit ekonomik gjatë periudhës kontabël, 

Komisioni konstatoi se nuk e tejkalohen kufijtë e përcaktuara nga ligjvënësi për detyrimin e 

kryerjes së auditimit të pasqyrave financiare. Sa më sipër, KPP gjykon se, operatori ekonomik 

“Adel Co” sh.p.k., për vitin 2019, nuk ka plotësuar dy nga kushtet kumulative të vendosura nga 

legjislacioni në fuqi, për kryerjen e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përpara 

publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese, e për rrjedhojë, nuk ka patur 

detyrimin që për këto pasqyra financiare të paraqesë raportin e audituesit të pavarur. Në këto 

kushte KPP gjykon se, operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. e ka përmbushur kriterin e 

vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën nr.9 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, pika 

2.2.1, të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi.  

 

Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k nuk qëndron. 

 

III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk, për kundërshtimin e 

kualifikimit të ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co”, me arsyen se: “Mendojme 

se “Adel Co” shpk nuk ploteson kriterin per makinerite. Konkretisht arsyetojme se: Ne DST 

shtojca 9 eshte percaktuar qe operatori ekonomik nese nuk eshte vete prodhues duhet te 

paraqese autorizim prodhuesit [....] Ne mendojme se “Adel Co” shpk ka vetedeklaruar se eshte 

vete prodhues, pra do ta beje vete prodhimin, por mendojme se ky vetedeklarim nuk eshte i sakte 

por eshte i rreme, sepse ai nuk dorezon asnje makineri te printimit UV, llakimit UV dhe Printim 

te dhena variable ne rulon, makineri dhe pajisje keto te domosdoshme per kryerjen me sukses te 

kesaj procedure prokurimi. Kete fakt e bazojme nga te dhenat e marra ne listen e makinerive te 

deklaruara vete nga kjo shoqeri dhe te vendosura ne bilancin e saj i cili eshte deklaruar ne QKB. 

Per kete arsye mendojme se kjo shoqeri nuk ploteson kriteret e percaktuara ne DST dhe si e tille 

duhet skualifikuar, ndaj autoriteti kontrakor duhet ti shqyrtoje dhe vleresoje plotsimin e kritereve 

ne perputhje me nenin 46, 53 etj te LPP.  
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Mendojme se operatori ekonomik Adel Co shpk nuk ploteson kriterin per Autorizimin e 

prodhuesit. Ne dokumentat e tenderit Shtojca 9 eshte percaktuar kriteri: 2.3.2. Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi si më poshtë: Operatori Ekonomik ofertues, 

për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk është vetë prodhues duhet të paraqesë Autorizim 

Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga Prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të 

plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, ne se lind nevoja për verifikim nga ana e 

Autoritetin Kontraktor. Kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor 

për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për 

përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të 

detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit 

dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të 

papranueshme. Gjithashtu, kriteret për kualifikim 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 organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme 

të provohet që operatori ekonomik zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme me fushën e 

veprimtarisë së objektit të prokurimi por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në 

dokumentat e tenderit. Mendojme dhe dyshojme se operatori ekonomik Adel Co shpk nuk 

verteton se disponon dokumentin per autorizimin e prodhuesit sipas kerkesave te autoritetit 

kontraktor te vendosura ne dokumentat e tenderit. Kerkojme verifikimin e dokumentave te 

operatorit ekonomik Adel Co shpk sepse mendojme se ky operator nuk ka paraqitur per te gjitha 

mallrat objekt prokurimi autorizim prodhuesi ne rast se nuk eshte vete prodhues, ose 

vetedeklarimin per prodhim nga vete ajo shoqeri nese do jete vete prodhuese per disa produkte 

te ketij objekti prokurimi si per zerat: Shirita Printimi Termik, Rulon kartoni mbledhes per 

pullat, Rulon kartoni mbledhes per shirit printimi Sa me siper gjykojme se AK duhet te beje 

rivleresim dhe rishqyrtim te dokumentave te tenderit te ketij operatori ekonomik pasi ka mungesa 

te theksuara ne dokumentacionit ne kundershtim me kriteret e vendosura ne dokumentat e 

tenderit nga autoriteti kontrakor. Kerkojme verifikimin e ketij dokumenti dhe mendojme se ai nuk 

eshte i sakte dhe nuk permbush kriteret e AK ne DST.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se: 

 

III.3.1. Në shtojcën nr.9 “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.2 të dokumentave të tenderit të procedurës 

së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë: 

“Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi si më poshtë: 

Operatori Ekonomik ofertues, për mallrat objekt prokurimi, në rast se nuk është vetë prodhues 

duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i autorizuar nga Prodhuesi. Autorizimi 

duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, ne se lind 

nevoja për verifikim nga ana e Autoritetin Kontraktor.”   
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III.3.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike konstatohet se operatori 

ekonomik “Adel Co” sh.p.k., në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka dorëzuar 

dokumentacionin si më poshtë vijon: 

 

- Deklaratë origjine lëshuar nga “Securikett Ulrich & Horn GmbH”, për operatorin ekonomik 

“Adel Co” sh.p.k; 

- Autorizim prodhuesi lëshuar nga “Securikett Ulrich & Horn GmbH”, për operatorin ekonomik 

“Adel Co” sh.p.k. 

 

III.3.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të 

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.” Ndërsa në nenin 53/3 të 

LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një 

oferte 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.3.4. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, gjykojmë se, vendosja e 

kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për 

njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet 

dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të 

tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Komisioni mori në shqyrtim 

dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. dhe konstatoi se, ky i 

fundit ka paraqitur Deklaratë origjine dhe Autorizim prodhuesi lëshuar nga kompania “Securikett 

Ulrich & Horn GmbH”, posacerisht për procedurën e prokurimit objekt ankimi. Gjithashtu, në 

këtë dokumentacion përcaktohet se kompania “Securikett Ulrich & Horn GmbH”, do të prodhojë 

mallrat objekt kontrate, në rast fitimi të procedurës së prokurimit nga operatori ekonomik “Adel 

Co” sh.p.k. Në këto kushte KPP gjykon se, operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k. e ka 

përmbushur kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në shtojcën nr.9 “Kapaciteti teknik”, 

pika 2.3.2, të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi.  

 

Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” sh.p.k nuk 

qëndrojnë. 

 

III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” shpk, për kundërshtimin e 

kualifikimit të ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co”, me arsyen se: “Sa me 

siper ne kerkojme verifikimin shqyrtimin dhe sqarimin te te gjitha mostrave te paraqitura pasi ne 

kemi dyshime dhe mendojme se keto mostra apo sample te paraqitura nuk jane sipas 

specifikimeve teknike. Konkretisht ne dyshojme se ato mostra te paraqitura nuk plotesojne 

kerkesat e vendosura ne DST ne lidhje me te gjithe kushtet e percaktuara ne lidhje me ngjyrat, 
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dimensionet permasat e elementeve etj. Pra mostrat ne teresine e tyre duhet te verifikohen sipas 

te gjitha kushteve te vendosura nga AK nje me nje pasi mendojme dhe kemi bindjen tone qe kane 

parregullsi dhe nuk jane sipas DST, nisur nga pjesemarrja ne shume procedura te kesaj fushe. 

Ne VKM me nr. 914, date 29.12.2014 ”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, i 

ndryshuar, eshte percaktuar qarte qe “Autoriteti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve 

ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara 

në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e 

ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë 

në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë 

pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit 

administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen 

ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit 

përfundimtar të anulimit, dhe/ose Autoriteti kontraktor eshte ne te drejten e tij per te kerkuar 

disa kritere per tu permbushur nga operatoret ekonomike, dhe duhet ti respektoje ato kritere 

gjate shqyrtimit dhe vleresimit te ofertave ne menyre rigoroze dhe ne perputhje me ligjin dhe 

rregullat e prokurimit publik. Qellimi i kerkimit te mostrave dhe qellimi i percaktimit edhe ne 

legjislacionin per prokurimin publik i ketij kriteri eshte qe autoriteti kontraktor te mare nje 

garanci se operatoret ekonomike pjesemarres dispononjne kapacitetet e duhura per te sjelle 

produktet e kerkuara sipas te gjitha kerkesave dhe specifikimeve te percaktuara nga autoriteti 

kontraktor ne dokumentat e tenderit kjo ne perpjesetim me nevojat e tij per 

mallini/sherbimin/punen e kerkuar. Referuar edhe qendrimeve te KPP mostrat kete qellim kane 

per AK qe te verifikoje nese nje OE eshte i afte dhe ne gjendje te sjelle produktet sipas kerkesave 

specifike te percaktuara nga autoriteti ne dokumentat e tenderit nisur nga nevojat e tij, pra 

mostrat jane nje pasqyrim per te pare nese ploteson apo permbush kriteret dhe specifikimet 

teknike te percaktuar ne dst.”, Komisioni sjellë në vëmëndje se, Komisioni i Prokurimit Publik 

shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit 

administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe 

“elementet e domosdoshëm të ankesës”, ku ndër të tjera janë faktet dhe provat në të cilat bazohet 

ankesa”  

 

III.4.1. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është në drejtë të operatorëve ekonomikë të 

paraqesin pretendime mbi kundërshtimin e vendimit të autoritetit kontraktor për kualifikimin e 

ofertës së operatorëve të tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, duke  

justifikuar kështu interesin e tyre të ligjshëm, por ndërkohë, operatorët ekonomikë nuk mund të 

parashtrojnë pretendime a-priori duke iu referuar  të gjithë kritereve të vecanta të 

kualifikimit duke mos indentifikuar asnjë element konkret brenda kritereve të vecanta të 

kualifikimit, si edhe duke mos dhënë asnjë provë apo argument se ku mbështet pretendimet e tij. 

Vetë Kodi i Procedurave Administrative ka parashikuar në nenin 82 pika 1 të tij  se  “Në 

procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e provës 

për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë 

në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”.  

Një ndër parimet kryesore të së drejtës është ai se “onus probani incumbit actori” se barra e 

provës bie mbi ankuesin. Gjithashtu, KPP gjykon se kuadëri ligjor në fuqi ka parashikuar të 
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gjithë elementët procedurialë, përmes të cilave garantohet e drejta e informimit të operatorëve 

ekonomikë në kuadër të zhvillimit të proceudrave të prokurimit publik. Konkretish, neni 21 i 

ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar parashikon se: 

“Informacioni i administruar, sipas nenit 12 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të 

interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar klasifikimi i ofertave. Autoriteti 

kontraktues është i detyruar ta vërë në dispozicion informacionin brenda 5 ditëve nga data e 

marrjes së kërkesës”, ndërkohë në nenin 25 të tij parashikohet  se  “Pa cenuar dispozitat e këtij 

ligji mbi detyrimin për botimin e kontratave të prokurimit dhe të informacioneve për kandidatët 

dhe ofertuesit, sipas neneve 21 e 57 të këtij ligji, autoriteti kontraktor nuk duhet të bëjë publik 

informacionet e marra nga operatorët ekonomikë, të etiketuara  si  konfidenciale.  Ky  lloj  

informacioni  përfshin  veçanërisht  aspektet  teknike, sekretet tregtare dhe informacionet 

konfidenciale të ofertave.” 

 

III.4.2. Sa më sipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimin e tij, ankimuesi duhet të kishte 

shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në bazë 

të të cilave do të shqyrtohej ky pretendim. Vlen të ritheksojmë se, Komisioni i Prokurimit Publik 

është organi më i lartë administrativ, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton 

ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e autoritetit kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë 

detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe 

të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.  

 

III.4.3. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi 

shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për 

mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë dhe jo të shpreh 

vetëm mosplotësimin e tyre në mënyrë të pargumentuar. Theksojmë se, mospërmbushja e kriterit 

mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose 

problematika që mund të prekin dokumentin, mostrën etj. Është barrë e operatorit ekonomik që 

të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje 

kriteri/kriteresh.  

 

III.4.4. Komisioni i Prokurimit Publik, thekson dallimin e qartë në gjykimin e tij, ndërmjet një 

pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të 

ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe pretendimit/pretendimeve të 

këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesëmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj 

mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë 

procedurë, nga ana tjetër. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e 

provës për të argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi 

ankimuesin, në gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e 

operatorit dhe, në kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit 

publik, përmes nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë 

një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës 

në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës 
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për të provuar paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi 

kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve 

të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.  

 

III.4.5. Një pretendim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicie të qarta, mbi të gjithë apo 

shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara 

tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi 

cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në 

shqyrtim nga KPP. Komisioni i Prokurimit Publik është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë 

dhe refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një pretendim i 

cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të 

paarsyeshme. 

 

Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Albdesign PSP” nuk qëndrojnë. 

 

III.5.Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k. ndaj vendimit të 

KVO-së për kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Inpress” sh.p.k., në 

procedurën e prokurimit objekt shyrtimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që 

pretendimet e mësipërme nuk qëndrojnë, pasi operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k përmbush 

kriteret e kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. do të mbetet e 

kualifikuar, trajtimi i pretendimeve të ankimuesit në lidhje me kualifikimin e operatorit 

ekonomik “Inpress” sh.p.k., nuk ka ndikim mbi fatin e çështjes, pasi bazuar në legjislacionin në 

fuqi për prokurimin publik, interesi i ligjshëm i drejtpërdrejtë i ankimuesit, nuk ka sesi të 

dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në këtë procedurë prokurimi, pasi edhe 

në hipotezën që këto pretendime do të pranoheshin, ai sërish nuk do të mund të shpallej fitues i 

kontratës objekt prokurimi, duke qënë se në renditjen përfundimtare, para tij qëndron një tjetër 

operator ekonomik i kualifikuar. 

 

Në këto kushte, KPP gjykon që pretendimet e ankimuesit nuk do të merren në shqyrtim. 

 

 

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”, Neni 4, i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 

500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e 

Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së 

shkaktuar nga COVID -19”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri, 
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Vendos 

 

1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Adel Co” sh.p.k për procedurën e 

prokurimit, “Procedurë e hapur – Marrëveshje kuadër”, me objekt “Blerje pulla 

kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesore për shtypjen e tyre”, me nr. REF-

66914-07-27-2020, me fond limit 39,480,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 

16.11.2020, nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve 

Mjekësore. 

2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Albdesign PSP” sh.p.k për procedurën e 

prokurimit të sipërcituar. 

3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit. 

4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë, Tiranë. 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Nr. 63 Protokolli, Datë 13.01.2021;  Nr. 64 Protokolli, Datë 13.01.2021                            
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