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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

 

V E N D I M   

  

K.P.P.537/2019 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Evis Shurdha   Kryetar 

Enkeleda Bega  Nënkryetar 

Vilma Zhupaj   Anëtar 

Lindita Skeja   Anëtar 

Merita Zeqaj   Anëtar 

 

Në mbledhjen e datës 14.08.2019 shqyrtoi ankesën me: 

 

Objekt: Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e 

ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë 

“Inpress” shpk & “Marketing & Distribution” shpk nga 

procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me REF-

17347-04-09-2019, me objekt Blerje materiale të 

nevojshme për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e 

Drejtorive  Rajonale” me fond limit 44,948,500 lekë pa 

tvsh, zhvilluar më datë 27.05.2019 nga autoriteti 

kontraktor, OSHEE sh.a. 

Ankimues:      BOE “Inpress” shpk & “Marketing & Distribution” shpk  

      Rruga “Siri Kodra”, ish Blloku i magazinave, Tiranë 

        

Autoriteti Kontraktor:  OSHEE sh.a 

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia 

Administrative Nr.7, 1023, Tiranë. 

 

Baza Ligjore: Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i 

Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 



2 
 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i 

ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik 

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

rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Komisionit të Prokurimit Publik 

 

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

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

ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N: 

 

I 

Vlerësimi paraprak 

 

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

operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka 

prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të 

paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar; 

 

I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më 

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

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

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

 

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

Komisionit të Prokurimit Publik; 

 

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

së operatorit ekonomik ankimues. 

 

II 

Rrethanat e çështjes 

 

 

II.1 Në datën 09.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e 

prokurimit “Procedurë e Hapur” me REF-17347-04-09-2019, me objekt Blerje materiale të 

nevojshme për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e Drejtorive  Rajonale” me fond limit 

44,948,500 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 27.05.2019 nga autoriteti kontraktor, OSHEE sh.a. 

II.2. Në datën 27.05.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt 

ankimi. 
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II.3. Në datën 13.06.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, 

nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon: 

 

- Albdesign PSP  pa ofertë I skualifikuar 

- Dynamicx Group  39,174,000 I skualifikuar 

- Inpres   43,387,666 I skualifikuar 

- Kristalina KH  43,470,000 I kualifikuar 

- Rama Graf   44,900,500 I skualifikuar 

 

II.4. Në datën 13.06.2019 BOE “Inpress” shpk & “Marketing & Distribution” shpk është 

njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë 

prokurimi për arsyet si më poshtë vijon: 

 

- Ne zbatim te nenit 45 te ligjit “Per prokurimet publike”, ne permbushje te 

plotesimit te kritereve te pergjithshme te DST, OE Marketing Distribution nuk 

paraqet ne vetedeklarimin sipas shtojces 8, te dhenat per Personin/Personat fizike 

ne cilesine ortakut te shoqerise. 

 

- Referuar kontrates se bashkepunimit, OE Marketing Distribution merr persiper te 

kryeje procesin e prodhimit te artikullit “dosje”, nderkohe qe ky OE nuk paraqet 

dokumentacion qe provon disponimin e pajisjeve/makinerive te nevojshme per 

kete qellim. 

 

II.5. Në datën  20.06.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë 

autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij 

në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më 

poshtë: 

- Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit ju paraqesim kundështimet tona si vijon: 

Së pari operatori Marketing&Distribution në vetëdeklarimin sipas shtojcës 8 

“Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme e depozituar pranë AK e 

firmosur nga administratori i saj , në përputhje të plotë me nenin 45 të LPP , ka 

vetdeklaruar në mënyrë të qartë dhe shteruese se “ asnjë prej personave në 

cilësinë e anëtarit të organit administrativ , drejtuesit  dhe mbikqyrësit , aksionerit 

ose ortakut , ose ka kompetenca përfaqësuese , vendimarrje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik .. nuk janë ose kanë qenë të dënuar më parë me 

vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale të përcaktuara në 

nënin 45/1 të LPP.  

Është e vërtetë që OE Marketing &Distribution, ka listuar vetëm emrin e 

administratorit të vetëm të shoqërisë Z. Sokol Vehbi, dhe nuk  ka listuar emrin e 

ortakut të vetëm të shoqërisë Marketing & Distribution z. Vilma Nushi por nga 

ana tjetër ky operator ekonomik ka depozituar pranë AK OSHEE një sërë 

dokumentash të cilat vërtetojnë qartësisht se ortak i vetëm i shoqërisë Marketing 
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&Distribution është znj. Vilma Nushi përfshirë këtu Ekstraktin Historik të kësaj 

shoqërie. 

Së dyti në përputhje dhe në zbatim të nenit 45 të LPP OE Marketing&Distribution 

nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë qëllim , arsye apo interes përse të fshehë identitetin 

e ortakut të vetëm të shoqërisë apo të mos japë ndonjë informacion , dhe/ose 

ndonjë informacion të rremë mbi ndonjë prej personave në cilësinë e anëtarit të 

organit administrativ, drejtuesit dhe mbikqyrësit , aksionerit apo ortakut ose ka 

kompetenca përfaqësuese , vendimarrje ose kontrolluese brenda OE.  

Për më shumë duke qenë se AK ka pasur në dispozicion të saj një sërë 

dokumentash të cilat vërtetojnë që oratak i vetëm i shoqërisë sonë është znj. Vilma 

Nushi, duke qenë se AK ka mundësinë ligjore të ketë akses në dosjen e gjendjes 

gjyqësore të të gjithë personave të cilët janë në cilësinë e amdinistratorit apo 

ortakut të një shoqërie. Nuk kuptohet në cilën pikë apo paragraf të nenit 45 të 

LPP është mbështetur AK për marrjen e një vendimi kaq drastik, për skualifikimin 

e BOE pasi sic e theksuam edhe më lart të vetmet arsye dhe shkaqe ku një AK 

mund të mbështetet për marrjen e një vendimi për skualifikim janë ato të 

parashikuara në mënyrë shteruese /kufizuese në nenin 45 të LPP, dhe nuk mund të 

gjehen/shpiken arsye të tjera të ndryshme të cilat nuk janë të parashikuara në këtë 

nen.  

Së treti në zbatim të pikës 4 të nenit 53 të LPP , mungesa e listimit të emrit të 

ortakut të vetëm të shoqërisë Marketing&Distribution në shtojcën 8 vetdeklarimi 

“Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme padyshim bën pjesë tek 

ato devijime të vogla të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat , kushtet 

dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentat e tenderit të cilat mund të 

korigjohen pa prekur përmbajtjen e saj. Gjithashtu këtu do të donim të theksonim 

në zbatim dhe përputhje me pikën 1 të nenit 53 të LPP, në lidhje me mungesën e 

listimit të ortakut të vetëm të shoqërisë Marketing&Distribution , AK fare mirë 

mund të kërkonte ndonjë sqarim apo informacion shtesë për këtë qëllim, por 

kuresesi të ndërmerte një vendim kaq drastik për skualifikimin e BOE Inpress 

shpk&M&D shpk nga kjo procedurë prokurimi. 

 

- Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit  do të donim të parashtronim sa më 

poshtë vijon: 

Së pari OE Marketing&Distribution prej vitesh tashmë është një nga furnizuesit 

më të mëdhenj të tregut shqiptar dhe jo vetëm për produktin /mallin dosje të të 

gjitha tipeve dhe përmasave. Mjaftojnë vetëm faturat dhe punët e ngjashme të 

depozituara pranë AK për këtë procedurë prokurimi për të kuptuar që ky OE i ka 

të gjitha kapacitetet teknike dhe profesionale të nevojshme për realizimin/kryerjen 

e punëve të kërkuara në DST dhe nga marrëveshja e bashkëpunimit me operatorin 

tjetër ekonomik Inpress shpk për sa i përket mallit dosje. 
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Së dyti sic mund të vihet re qartësisht edhe nga marrëveshja e bashkëpunimit me 

operatorin tjetër ekonomik Inpress shpk realizimi i produktit/mallit përfundimtar 

dosje i përcaktuar në DST, do të kryhet në bashkëpunim dhe së bashku nga të dy 

operatorët ekonomikë Inpress shpk dhe Marketing Distribution shpk ku OE 

Inpress shpk ka marrë përsipër të realizojë/kryejë pjesën teknikisht më të 

profilizuar , atë të procesit të shtypshkrimit, logimit dhe personalizimit të këtyre 

dosjeve, procese këto që kërkojnë padyshim pajisje dhe makineri të specializuara. 

Ndërsa pjesa tjetër e procesit prodhues , e marrë përsipër nga OE Marketing& 

Distribution , kryerja/realizimi i procesit të prodhimit të dosjeve të kërkuara nga 

DST, është një proces i cili realizohet me anë të produkteve gjysëm të gatshme, të 

cilat janë thjeshtësisht të aksesueshme në tregun shqiptar, të cilat më pas 

përpunohen nga ana e punonjësve të specializuar të kësaj shoqërie, por pa pasur 

nevojën  e ndonjë pajisje/makinerie të posacme të profilizuar e cila të jetë kërkuar 

tek kriteret kualifikuese të DST. 

Së treti të gjitha pajisjet /makineritë e kërkuara në pikën 2.3.7 të DST nuk i 

shërbejnë pjesës së realizimit /kryerjes  së procesit prodhues të marrë përsipër 

nga OE Marketing&Distribution.  Në këtë pikë të DST kërkohen të paraqitet 

dokumentacioni i nevojshëm i cili të vërtetojë disponimin e pasjijeve/makinerive 

në vijim: Makinë shtypi 50x70 5C+llak ose me përmasa më të mëdha , Makinë 

qepse me pe me përmasa 35x25, Makinë prerje me përmasa 80x110; Makinë 

qepse me tel, Thikë një anëshe. 

Disponimi i këtyre pajisjeve është provuar dhe marrë përsipër nga OE Inpres 

shpk pasi këto pajisje janë të nevojshme dhe shërbejnë për proceset e punës të 

marra përsipër nga ky opertor ekonomik për prodhimin e malleave/produkteve të 

përcaktuara në DST.  

Por nga ana tjetër asnjë prej këtyre pajisjeve të kërkuara në pikën 2.3/7 të DST 

nuk i nevojitet dhe shërben për ralizimit /kryerjes së pjesës së procesit prodhues të 

dosjeve të marrë përsipër nga OE Marketing&Distribution. Për këtë shkak nuk 

ekziston asnjë arsye përse OE Marketing&Distribution do të duhet të provojë 

disponimin e ndonjë pajisje të nevojshme për procesin e prodhimit të marrë 

përsipër prej saj, kur një pasjisje e tillë nuk këkrohet tek kriteret kualifikuese në 

DST. 

Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e BOE “Inpress” shpk & “Marketing & 

Distribution” shpk  

II.6. Me shkresën nr.13536/3 prot datë 26.06.2019 autoriteti kontraktor i  ka kthyer përgjigje 

operatorit ekonomik ankimues duke vendosur mospranimin e ankesës. 

II.7. Në datën 08.07.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë 

Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit 

kontraktor. 
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II.8. Nëpërmjet shkresës nr.15191/1 prot datë 17.07.2019 protokolluar me tonën me 

nr.1216/2  prot datë 19.07.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në 

Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e 

mësipërme të prokurimit. 

 

III 

 

Komisioni i Prokurimit Publik 

 

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga 

autoriteti kontraktor, 

 

Arsyeton 

 

III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Inpress” shpk 

“Marketing & Distribution” shpk mbi kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me 

arsyetimin se “Ne zbatim te nenit 45 te ligjit “Per prokurimet publike”, ne permbushje te 

plotesimit te kritereve te pergjithshme te DST, OE Marketing Distribution nuk paraqet ne 

vetedeklarimin sipas shtojces 8, te dhenat per Personin/Personat fizike ne cilesine ortakut te 

shoqerise”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, 

 

III.1.1. Shoqëria “Inpress” shpk dhe “Marketing & Distribution” shpk kanë krijuar bashkimin 

e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së lidhur para një noteri publik Nr.1082 Rep 

dhe Nr.117 Kol. Nga shqyrtimi i kontratës së bashkëpunimit rezulton se bashkimi i 

përkohshëm i shoqërive  është krijuar mbi zbatimin e objektit “Blerje materiale të nevojshme 

për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e Drejtorive  Rajonale. 

 

Në nenin 4 të kontratës së mësipërme“Pjesmarrja dhe Përgjegjësitë” është parashikuar si 

vijon:  Pjesmarrja në zbatimin e kontratës eventuale të prokurimit publik me autoritetin 

kontraktor OSHEE sha do të jetë proporcionalisht e përbashkët ndërmjet 2 shoqërive palë në 

këtë kontratë e shprehur në përqindjet e mëposhtme: Inpres shpk 55% dhe Marketing & 

Distribution shpk 45%. 

 

Shoqëritë palë në këtë kontratë në bashkëpunim me njëra tjetrës marrin përsipër të 

kontribuojnë në kryerjen e shërbimeve dhe punëve përkatëse të parashikuara për realizmin e 

kontratës së prokurimit publik objekt i kësaj marrveshje dhe konkretisht: 

 

Shoqëria Inpress shpk Lider i bashkimit të përkohshëm të opertorëve ekonomikë merr 

përsipër të kryejë/realizojë  procesin e prodhimit dhe shtypshkrimit të të gjithë kutive të 

kartonit, të logimit/personalizimit të dosjeve të shtypura dhe procesin e shtypshkrimit të të 

gjithë artikujve /produkteve të tjera (të mbetur)  të përcaktuara në DST e procedurës së 

prokurimit objekt i kësaj kontrate. Shoqëria Inpress shpk merr përsipër gjithashtu të 

kryejë/realizojë të gjitha shërbimet që lidhen me design-in e produkteve që do të kërkohen të 

prodhohen. 



7 
 

 

Shoqëria Marketing &Distribution shpk merr përsipër të kryejë/realizojë procesin e 

prodhimit të dosjeve të kërkuara në DST , të furnizmit me letrën dhe kartonin e nevojshëm 

për realizimin e të gjithë produkteve të kërkuara në DST si dhe furnizimin me mallrat 

kancelari që kërkohen (makinat grirëse dhe shkallët e aluminit)  të përcaktuara në DST e 

procedurës së prokurimit objekt i kësaj kontrate.  Gjithashtu kjo shoqëri merr përsipër 

shpërndarjen e të gjithë mallrave pranë ambjeteve të magazinimit pranë autoritetit 

kontraktor OSHEE sha. 

 

III.1.2. Në shtojcën 8“Kriteret e përgjithshme të kualifikimit”, të dokumentave të procedurës 

së prokurimit objekt ankimi përcaktohet  si më poshtë : 

 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet 

në datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin 

kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar 

si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo 

Fitimprurëse”. 

 

   Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat 

penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose 

kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga 

veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP. 
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 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës 

së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për 

pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

Vula                              ______________ 

III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se anëtari i bashkimit 

të operatorëve ekonomikë ankimues “Marketing & Distribution” shpk në përmbushje të 

shtojcës sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si  më poshtë: 

 

- Shtojca 8 ”Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme” me përmbajtje 

si vijon: Unë i nënshkruari Sokol Vehbi me cilësinë e Administratorit të 

Përgjithshëm të operatorit Marketing&Distribution deklaroj nën përgjegjësinë 

time të plotë se operatori ekonomik Marketing&Distribution është i regjistruar në 

QKB dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit.  

 

- Operatori ekonomik Marketing &Distribution nuk është dënuar për asnjë nga 

veprat penale të parashikuara në nenin 45/1 të LPP. 

 

- Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ , drejtuesit ose 

mbikqyrësit , aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese , 

vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik si më poshtë: 

 

Sokol Vehbi-Administrator i Përgjithshëm 

 

nuk janë  ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për 

asnjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP 
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- Operatori ekonomik Marketing&Distribution nuk është dënuar me vendim të 

gjykatës së formës së prerë , që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 

- Operatori ekonomik Marketing&Distribution nuk është në proces falimentimi 

(statusi aktiv) 

 

- Operatori ekonomik Marketing&Distribution ka paguar të gjitha detyrimet për 

pagimin e tatimeve e të kontibuteve të sigurimeve shoqërore sipas legjislacionit në 

fuqi. 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë 

në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 

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

natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia 

teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

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

organizative,   reputacionin   dhe   besueshmërinë,   përvojën   e   duhur,   si   dhe 

personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti 

kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; 

 

Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një 

ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e 

përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”. 

 

III.1.4. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i 

operatorëve ekonomikë”), pika 1, 2 dhe 3 të Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të 

Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar  parashikohet se : 

“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i 

përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të 

kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të 

kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi…..Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të 

krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, 

përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të 

kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve 

ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e 

ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet 

dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të 

bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e 
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operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata 

duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.“3. Secili prej anëtarëve të 

këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe 

ato 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”. 

III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, 

Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se anëtari i bashkimit të  operatorëve ekonomikë 

ankimues, Marketing&Distribution shpk ka dorëzuar shtojcën 8 “Deklaratë mbi përmbushjen 

e kritereve të përgjithshme si më sipër pasqyruar nga ku rezulton se nuk ka deklaruar në 

formën dhe mënyrën e duhur emrin e ortakut të shoqërisë sipas shtojcës 8  të dokumentave 

standarte të tenderit e rrjedhimisht edhe të dokumentave  të procedurës së prokurimit objekt 

ankimi.  

 

Konkretisht formati standart i shtojcës 8 ”Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të 

përgjithshme”, është i tillë që kërkon domosdoshmërisht citimin në mënyrë nominale të emrit 

të cilido anëtari të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, 

të operatorit ekonomik të cilët nuk duhet të jenë ose të kenë qënë të dënuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP. 

KPP gjykon se shtojca “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme” nuk lë vend 

për konfuzion për mënyrën e plotësimit të saj dhe akoma më tej këto shtojca janë standarte 

dhe duhet të plotëosohen me përpikmëri në mënyrën që janë konceptuar.  

 

III.1.5. Referuar parashtrimeve me shkrim  para autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të 

Prokurimit Publik, pala ankimuese, moscitimin e emrit të ortakut të vetëm të shoqërisë në 

shtojcën 8 ndër të tjera e argumenton si vijon “Së treti në zbatim të pikës 4 të nenit 53 të LPP 

, mungesa e listimit të emrit të ortakut të vetëm të shoqërisë Marketing&Distribution në 

shtojcën 8 vetdeklarimi “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme padyshim 

bën pjesë tek ato devijime të vogla të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat , kushtet 

dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentat e tenderit të cilat mund të korigjohen pa 

prekur përmbajtjen e saj. Gjithashtu këtu do të donim të theksonim në zbatim dhe përputhje 

me pikën 1 të nenit 53 të LPP, në lidhje me mungesën e listimit të ortakut të vetëm të 

shoqërisë Marketing&Distribution , AK fare mirë mund të kërkonte ndonjë sqarim apo 

informacion shtesë për këtë qëllim, por kuresesi të ndërmerte një vendim kaq drastik për 

skualifikimin e BOE Inpress shpk&M&D shpk nga kjo procedurë prokurimi.  KPP gjykon se 

në rastin konkret nuk jemi ne kushtet e devijimit të vogël apo pamundësisë së autoritetit 

kontraktor për të verifikuar se kush është ortaku i shoqërisë Marketing&Distribution shpk por 

jemi përmballë mospotësimit  në formën e duhur të një shtojce e cila është pjesë përbërëse e 

dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi dhe është e detyrueshme që të 

plotësohet sipas formatit të miratuar nga organet ligjzbatuese. Formati i shtojcës e kërkon që 

të citohen emrat konkretë të të gjithë subjekteve të përmëndur më sipër në mënyrë nominale 

ndryshe shtojca do të ishte konceptuar në mënyrë të përgjithshme. Për këtë shkak shtojca e 

dorëzuar nga anëtari i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë 
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Marketing&Distribution shpk nuk konsiderohet e rregullt pasi nuk përmban të gjithë 

elementët e nevojshëm dhe të detyrueshëm për tu plotësuar. 

KPP gjykon se vetë operatori ekonomik ankimues në parashtrimet me shkrim dorëzuar pranë 

autoritetit kontraktor si edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në asnjë rast nuk ka 

sqaruar, argumentuar si edhe mbështetur me fakte dhe prova mbi shkaqet e mos plotësimit të 

shtojcës 8 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme” në formën e duhur dhe 

me të gjitha elementët e nevojshëm. Operatori ekonomik ankimues në asnjë rast nuk ka 

sqaruar, argumentuar dhe më pas provuar me dokumente shtesë faktin e mos dorëzimit të 

dokumentacionit në formën e parashikuar nga ligji në  Sistemin e Prokurimeve Elektronike 

dhe që ky fakt ka ardhur për shkaqe të pavarura nga ky i fundit.   

Akoma më tej, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët 

ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit 

kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori 

ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, 

ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë 

autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i 

LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për 

dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për 

sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të 

jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti 

kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë 

të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e 

kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë 

tërhequr dokumentet e tenderit […]”. 

Sa më sipër pretendimet e BOE ankimues nuk qëndrojnë. 

 

III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Inpress” shpk 

“Marketing & Distribution” shpk mbi kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me 

arsyetimin se “Referuar kontrates se bashkepunimit, OE Marketing Distribution merr 

persiper te kryeje procesin e prodhimit te artikullit “dosje”, nderkohe qe ky OE nuk paraqet 

dokumentacion qe provon disponimin e pajisjeve/makinerive te nevojshme per kete qellim”, 

Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, 

 

III.2.1. Shoqëria “Inpress” shpk dhe “Marketing & Distribution” shpk kanë krijuar bashkimin 

e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së lidhur para një noteri publik Nr.1082 Rep 

dhe Nr.117 Kol. Nga shqyrtimi i kontratës së bashkëpunimit rezulton se   bashkimi i 

përkohshëm i shoqërive  është krijuar mbi zbatimin e objektit “Blerje materiale të nevojshme 

për Arkivën Qëndrore dhe Arkivat e Drejtorive  Rajonale. 

 

Në nenin 4 të kontratës së mësipërme“Pjesmarrja dhe Përgjegjësitë” është parashikuar si 

vijon:  Pjesmarrja në zbatimin e kontratës eventuale të prokurimit publik me autoritetin 
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kontraktor OSHEE sha do të jetë proporcionalisht e përbashkët ndërmjet 2 shoqërive palë në 

këtë kontratë e shprehur në përqindjet e mëposhtme: Inpres shpk 55% dhe Marketing & 

Distribution shpk 45%. 

 

Shoqëritë palë në këtë kontratë në bashkëpunim me njëra tjetrës marrin përsipër të 

kontribuojnë në kryerjen e shrbimeve dhe punëve përkatëse të parashikuara për realizmin e 

kontratës së prokurimit publik objekt i kësaj marrveshje dhe konkretisht: 

 

Shoqëria Inpress shpk Lider i bashkimit të përkohshëm të opertaorëve ekonomikë merr 

përsipër të kryejë/realizojë  procesin e prodhimit dhe shtypshkrimit të të gjithë kutive të 

kartonit, të logimit/personalizimit të dosjeve të shtypura dhe procesin e shtypshkrimit të të 

gjithë artikujve /produkteve të tjera (të mbetur)  të përcaktuara në DST e procedurës së 

prokurimit objekt i kësaj kontrate. Shoqëria Inpress shpk merr përsipër gjithashtu të 

kryejë/realizojë të gjitha shërbimet që lidhen me design-in e produkteve që do të kërkohen të 

prodhohen. 

 

Shoqëria Marketing &Distribution shpk merr përsipër të kryejë/realizojë procesin e 

prodhimit të dosjeve të kërkuara në DST , të furnizmit me letrën dhe kartonin e nevojshëm 

për realizimin e të gjithë produkteve të kërkuara në DST si dhe furnizimin me mallrat 

kancelari që kërkohen (makinat grirëse dhe shkallët e aluminit)  të përcaktuara në DST e 

procedurës së prokurimit objekt i kësaj kontrate.  Gjithashtu kjo shoqëri merr përsipër 

shpërndarjen e të gjithë mallrave pranë ambjeteve të magazinimit pranë autoritetit 

kontraktor OSHEE sha. 

 

III.2.2. Në shtojcën 9 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”  pika 2.3/7 “Kapaciteti teknik” të 

dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si vijon:  

7.Operatori ekonomik duhet te disponoje  makineritë: 

•Makinë shtypi 50x70 5 C + llak ose me përmasa më të mëdha 

•Makinë qepse me pe  me permasa 35x25 

•Makinë prerje me permasa 80x110  

•Makine qepese me tel 

•Thikë një anëshe 

- Formatet e këtyre makinave janë formatet minimale, mund të paraqiten makina me 

formate më të mëdha. 

- Për të  vërtetuar disponimin e këtyre makinerive operatorët  ekonomik duhet të 

paraqesin  fatura tatimore ose zhdoganimin. Për makineritë me qira duhet të 

paraqitet kontrata e qirasë e lidhur para noterit, me afat për të gjithë periudhën e 

realizimit të kontratës objekt prokurimi, e shoqëruar me dokumentacion që vërteton 

pronësine e qiradhënësin (fatura tatimore ose zhdoganimi). 
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III.2.3. Në shtojcën  12  ”Sasia dhe grafiku i lëvrimit” të dokumentave të procedurës së 

prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë: 

Sasia e mallit që kërkohet:  
 

Nr Pershkrimi i materialit sasia 

1 Kuti kartoni (40x28x18 ) 60,000 

2 Dosje te shtypura me Format 50x70, permasa 37x26 50,000 

3 Dosje te shtypura me Format 50x70, permasa 33x25.5 50,000 

4 Dosje te shtypura me Format 50x70, permasa 22x32 50,000 

5 Flete procesverbal mbi dorezimin e te dhenave dhe materialeve 100,000 

6 Regjister dhenie- marrje dokumentash 10,000 

7 Etiketa per kuti per arkiven qendrore  30,000 

8 Etiketa per kuti per arkivat e rretheve   30,000 

9 Formular dorezim materialesh ne arkive  2,000 

10 Regjister per dorezimin e inventareve te dokumentave 4,500 

11 Fletehyrje e perkohshme ne arkive 10,000 

12 Kuti   me lidhese  me karton 20,000 

13 Fletepalosje A4 25,000 

14 Fletepalosje 20x21  25,000 

15 Postera 40x58 5,000 

16 Postera 50x70 5,000 

17 Shkalle arkive  3 

18 Grirese profesionale letrash 2 

 

Afatet e lëvrimit:   

 

Nr Pershkrimi i materialit 

Sasia 

totale 

Brenda 60 

diteve  nga 

nenshkrimi i 

 Pergjate 

muajit te 10 te 

zbatimit te 
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kontrates kontrates 

1 Kuti kartoni (40x28x18 ) 60,000 50,000 10,000 

2 Dosje te shtypura me Format 50x70, permasa 37x26 50,000 40,000 10,000 

3 

Dosje te shtypura me Format 50x70, permasa 

33x25.5 50,000 40,000 10,000 

4 Dosje te shtypura me Format 50x70, permasa 22x32 50,000 40,000 10,000 

5 

Flete procesverbal mbi dorezimin e te dhenave dhe 

materialeve 100,000 80,000 20,000 

6 Regjister dhenie- marrje dokumentash 10,000 5,000 5,000 

7 Etiketa per kuti per arkiven qendrore  30,000 20,000 10,000 

8 Etiketa per kuti per arkivat e rretheve   30,000 20,000 10,000 

9 Formular dorezim materialesh ne arkive  2,000 1,500 500 

10 

Regjister per dorezimin e inventareve te 

dokumentave 4,500 3,000 1,500 

11 Fletehyrje e perkohshme ne arkive 10,000 8,000 2,000 

12 Kuti me lidhese me karton 20,000 15,000 5,000 

13 Fletepalosje A4 25,000 20,000 5,000 

14 Fletepalosje 20x21  25,000 20,000 5,000 

15 Postera 40x58 5,000 3,000 2,000 

16 Postera 50x70 5,000 3,000 2,000 

17 Shkalle arkive  3 3 0 

18 Grirese profesionale letrash 2 2 0 

 

III.2.4. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se në përmbushje të 

kriterit sa më sipër anëtarët e bashkimit të përkohëshëm të operatorëve ekonomikë “Inpress” 

shpk dhe “Marketing & Distribution” shpk, kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë: 

- Deklaratë për makineritë nga shoqëria “Inpress” shpk  

- Kontratë qeraje datë 23.02.2019 lidhur ndërmjet Inpres shpk në cilësinë e 

qeramarrësit dhe NSH Graphic Center në cilësinë e qeradhënësit me objekt  pajisjen 

Makinë shtypi 50x70 5C +llak e markës , model KBA Heat set me numër serie e vitit 

1998 me nr.30861300. Deklaratë Doganore dhe dokumentacion ligjor i makinerisë. 
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- Kontratë qeraje datë 22.05.2019 lidhur ndërmjet shoqëria Inpress shpk në cilëinë e 

qeramarrësit dhe Artic shpk  në cilësinë e qeradhënësit me objekt Makinë prerje me 

përmasa 200x180 e markës Ëolenberg. Deklaratë Doganore nr.36600 datë 

03.05.2017. 

- Vendim Për kalimin e pronësisë së pasurisë së luajtshme (shoqëria përmbarimore 

Bailiff Services Matani&Co)  në favor të blerësve ku ndër të tjera citohet:  

2. Makinë për mbledhjen e letrës traktor me birosje  e markës Marpo 

3. Makinë shtypi për letrën traktor e markës Ryobi 4502MSC me numër serie 1496 

4. Makinë qepse me tel tip 886 e markës Muller Martini me nr serie 934041/A665 

Nga shoqëria debitore  A.B.C shpk në favor të blerësit shoqëria Inpres shpk i cili nga 

ky moment u bë pronar i sendeve të luajtshme edhe sikur këto sende të mos ishin në 

pronësi të debitorit.  

Faturë Tatimore Shitje Nr.64 datë 23.05.2018 

III.2.5. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë 

në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 

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

natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia 

teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

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

organizative,   reputacionin   dhe   besueshmërinë,   përvojën   e   duhur,   si   dhe 

personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti 

kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; 

 

Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një 

ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e 

përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”. 

 

III.2.6. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 2,3, të VKM 

nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikohet: 

Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të 

noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së 

punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij 

bashkimi.Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë 

me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe 

prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të 

nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse 

kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen nëbashkimin eoperatorëve ekonomikë. Në rast se 
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bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili 

prej anëtarëve të këtij bashkimi. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 

kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato 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 akt marrëveshje 

III.2.7. Referuar parashtrimeve në ankesë BOE ankimues pretendon se ” Disponimi i këtyre 

pajisjeve është provuar dhe marrë përsipër nga OE Inpres shpk pasi këto pajisje janë të 

nevojshme dhe shërbejnë për proceset e punës të marra përsipër nga ky opertor ekonomik 

për prodhimin e malleave/produkteve të përcaktuara në DST.  Por nga ana tjetër asnjë prej 

këtyre pajisjeve të kërkuara në pikën 2.3/7 të DST nuk i nevojitet dhe shërben për ralizimit 

/kryerjes së pjesës së procesit prodhues të dosjeve të marrë përsipër nga OE 

Marketing&Distribution. Për këtë shkak nuk ekziston asnjë arsye përse OE 

Marketing&Distribution do të duhet të provojë disponimin e ndonjë pajisje të nevojshme për 

procesin e prodhimit të marrë përsipër prej saj, kur një pasjisje e tillë nuk kërkohet tek 

kriteret kualifikuese në DST. 

III.2.7. Referuar sa më sipër KPP konstaton se ankimuesi në parashtrimet në ankesë pranon 

se nuk disponon asnjë nga makineritë e kërkuara në kriterin e vecantë të kualifikimit. 

Komisioni i Prokurimit Publik referuar bazës ligjore të sipërcituar gjykon se përmbushja e 

kritereve të vecanta të kualifikimit duhet të bëhet nga secili anëtar i bashkimit në raport me 

përqindjen dhe natyrën e punëve të marra përsipër për realizimin me sukses të kontratës. Në 

rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në kriterin e vecantë të 

kualifikimit nga autoriteti kontraktor kërkohet që operatorët ekonomikë pjesmarrës të 

disponojnë makineritë e sipërcituara të cilat do të shërbëjnë për prodhimin e mallrave 

përfundimtarë me të cilat do të furnizohet autoriteti. 

III.2.8. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga BOE ankimues në sistemin e 

prokurimeve elektronike rezulton se makineritë e kërkuara diponohen vetëm nga njëri prej 

anëtareve të këtij bashkimi e konkretisht nga shoqeria “Inpress” shpk  e cila referuar 

marrëveshjes së bashkëpunimit ka marrë përsipër  55%  të realizimit të objektit  të 

prokurimit. Konkretisht Inpress shpk merr përsipër të kryejë/realizojë procesin e prodhimit 

dhe shtypshkrimit të të gjithë kutive të kartonit, të logimit/personalizimit të dosjeve të 

shtypura dhe procesin e shtypshkrimit të të gjithë artikujve /produkteve të tjera (të mbetur)  të 

përcaktuara në DST e procedurës së prokurimit objekt i kësaj kontrate. Shoqëria Inpress shpk 

merr përsipër gjithashtu të kryejë/realizojë të gjitha shërbimet që lidhen me design-in e 

produkteve që do të kërkohen të prodhohen. 

Ndërsa shoqëria Marketing&Distribution shpk referuar marrëveshjes së bashkëpunimit 

rezulton se ka marrë përsipër  45% të realizmit të objektit të prokurimit.  Konkretisht 

Shoqëria Marketing &Distribution shpk merr përsipër të kryejë/realizojë procesin e prodhimit 

të dosjeve të kërkuara në DST , të furnizmit me letrën dhe kartonin e nevojshëm për 

realizimin e të gjithë produkteve të kërkuara në DST si dhe furnizimin me mallrat kancelari 

që kërkohen (makinat grirëse dhe shkallët e aluminit)  të përcaktuara në DST e procedurës së 
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prokurimit objekt i kësaj kontrate. Gjithashtu kjo shoqëri merr përsipër shpërndarjen e të 

gjithë mallrave pranë ambjeteve të magazinimit pranë autoritetit kontraktor OSHEE sha. 

 

III.2.9. Komisioni gjykon se përmbushja e kritereve ekonomike, teknike, profesionale është 

një detyrim që buron nga ligji i cili në mënyrë taksative kërkon përmbushjen e tyre nga të 

gjithë anëtarët e bashkimit në përputhje me përqindjen dhe elementët konkretë të marrë 

përispër. Në kushtet kur edhe anëtari i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomik 

Marketing&Distribution shpk ka marrë përsipër ndër të tjera edhe realizimin e  elementëve të 

prodhimit të dosjeve e bën të detyrueshëm plotësimin e kriterit lidhur me disponimin e 

makinerive. Në këtë kuptim pretendimi i bashkimit të operatoreve  ekonomikë se kriteri  

lidhur me disponimin e makinerive është i plotësuar sepse e disponon shoqëria Inpress shpk 

nuk është i bazuar pasi qëllimi i shprehur qartësisht në nenin 74 pika 3 e VKM nr.914 datë 

29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, është që secili nga operatorët  

e bashkimit të disponojë kapacitete e nevojshme teknike sikundër në rastin konkret 

makineritë për sa kohë që referuar marrëveshjes së bashkëpunimit shoqëria 

Marketing&Distribution shpk do të marrë pjesë në realizimin e kontratës  edhe si prodhuese e 

nje pjese të mallrave objekt prokurimi cka e bën të të nevojshme disponimin e makinerive në 

përputhje me përqindjen e marrë përsipër. Ndarja në përqindje e kontributit dhe në terma 

konkretë të punëve për secilin anëtar të bashkimit nëpërmjet aktmarrëveshjes bëhet pikërisht 

në funksion të përmbushjes së kritereve në atë masë apo në proporcion me atë që operatori 

ekonomik ka marrë përsipër të kryejë për realizimin me sukses të kontratës. 

Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes 

dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur 

duhet të vërtetojnë se gëzojnë të gjitha kapacitetet në funksion të realizimit me sukses të 

kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] 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  

[….]”.Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për 

t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. 

Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentat e tenderit. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e 

autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.  

 

Sa më sipër KPP gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve 

ekonomikë “Inpress” sh.p.k & “Marketing&Distribution” sh.p.k nuk është në përputhje me 

kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi  kriteri për  

disponimin e makinerive është plotësuar vetëm nga njëri prej anëtarëve të këtij bashkimi. 

 

Sa më sipër pretendimi i BOE  ankimues nuk qëndron. 
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Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit 

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

Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri 

 

Vendos 

 

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga  BOE ankimues  “Inpress” shpk “Marketing 

& Distribution” shpk për procedurën e prokurimit, “Procedurë e Hapur” me REF-

17347-04-09-2019, me objekt Blerje materiale të nevojshme për Arkivën Qëndrore 

dhe Arkivat e Drejtorive  Rajonale” me fond limit 44,948,500 lekë pa tvsh, zhvilluar 

më datë 27.05.2019 nga autoriteti kontraktor, OSHEE sh.a. 

2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së 

prokurimit. 

3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së 

Parë, Tiranë. 

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Nr.1216 Protokolli; Datë  08.07.2019   

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nënkryetar               Anëtar             Anëtar                            Anëtar 

  Enkeleda Bega                   Vilma Zhupaj             Lindita Skeja       Merita Zeqaj 

 

 

 

 Kryetar 

        Evis Shurdha 
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