VENDIM
K.P.P 693/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të proçedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF79206-07-13-2018, me objekt “Furnizim – Vendosje
Poltrona Dentare dhe Autoklavë”, me fond limit
5,120,000 lekë pa tvsh, publikuar më datë 16.07.2018
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve.

Ankimues:

“Alpha Solution Group” shpk
Adresa: Rruga “Pinellopi Piro”, Lagjia 29 Nëntori,
pallati 26, shk 0, Ap 6, Fier.

Autoriteti Kontraktor

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Adresa: Rruga “Zef Serembe (ish Brigada e Mbështetjes
Rajonale), Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i
Këshillit të Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për
Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 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”;
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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
I.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 16.07.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-79206-07-13-2018, me objekt “Furnizim –
Vendosje Poltrona Dentare dhe Autoklavë”, me fond limit 5,120,000 lekë pa tvsh, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
II.2. Në datën 23.07.2018, operatori ekonomik “Alpha Solution Group” sh.pk ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
Ne shtojcen 8, pika 2.3 c) ju keni kerkuar: Mallrat objekt prokurimi duhet te jene te pajisura
me certifikate regjistrimi si pajisje mjekesore prane AKBPM. Referuar kriterit te mesiperm,
ju bejme me dije se duke u bazuar dhe ne specifikimet teknike qe ju keni vendosur, ky kriter
eshte i tepert dhe i pa nevojshem per realizimin e kesaj procedure. Specifikimet teknike qe ju
keni vendosur i pershkruajne mjafte qarte kerkesat e insitucionit tuaj, dhe praktikisht keto
specifikime teknike nuk mund te jene jashte kerkesave te ligjit, i cili percakton kriteret baze qe
keto paisje te pajisen me certifikate regjistrimi nga AKBPM. Perpos kesaj ne piken 2.3 g) ju
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kerkoni Certifikate konformiteti sipas direktives perkatese MDD. Sqarojme se MDD eshte nje
direktive mbi paisjet mjekesore e vendosur nga Bashkimi Europian. Duke bere nje krahasim
te thjeshte midis standarteve Europiane dhe atyre Shqiptare, mund te vereni fare qarte qe
kerkesat e standarteve Europiane jane ekuivalente ose te nje standarti me te larte se ato
Shqiptare, rrjedhimisht nese nje paisje ploteson kerkesat e standartit perkates MDD, ajo i
ploteson dhe kerkesat e AKBPN ose i tejkalon ato.
Rrjedhimisht duke qene ne kushte te tilla, ku specifikimet teknike te produkteve jane
paracaktuar nga institucioni juaj, dhe keto te fundit jane vendosur me vlera fikse, ku ne
kundershtim me ligjin e prokurimit publik, ju keni percaktuar nje dhe vetem nje produkt, i cili
i permbush keto specifikime, kerkesa qe keto produkte te jene te certifikuara prane AKBPM
dhe nga MDD eshte absurde.
Kerkojme te hiqet kriteri 2.3 c) pasi sikurse dhe e keni argumentuar ky kriter plotesohet ne
castin qe plotesohen specifikimet teknike qe ju keni vendosur si dhe nese plotesohet kerkesa
per certifikate MDD, automatikisht plotesohet dhe kerkesa per certifikate nga AKBPM.
Kerkojme te hiqet kriteri 2.3 g) pasi kjo kerkese plotesohet ne castin qe plotesohen
specifikimet teknike te tenderit. Certifikatat e cilesise te mesiperme c) dhe d) duhet te jene
leshuar nga organizmat e vleresimit te konformitetit, te cilet jane te akredituar nga DPA ose
nga organizmat nderkombetar akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise. Ne lidhje me
kete pike te paraqitet dokumentacioni vertetues.
Sqarojme se ne keto kushte ju si AK jeni ne kushtet e diskriminimit te operatoreve te
mundshem ekonomik, pasi sikurse dhe e kemi siper cituar, nuk jane krijuar hapesira per nje
konkurim te lire, por jane vendosur kritere te cilat thjeshte te cojne vetem ne nje produkt. Ne
kushte te tilla eshte e pa mundur qe ne te konkurojme, rrjedhimisht kerkojme heqjen e kriterit
2.3 c) dhe per kriterin 2.3 g) kerkojme qe ky i fundit te hiqet dhe/ose te merren masa per
ndryshimin e specifikimeve teknike, ne menyre te tille qe te lejohet konkurimi i dy ose me
shume operatoreve ekonomik.
Persa i perket pikes 2.3 j) ju keni kerkuar: Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij nje
teknik te trajnuar nga kompania prodhuese dhe te pajisur me nje dokumet qe te provohet dhe
vertetohet se operatori ekonomik ka ne stafin e tij teknik te certifikuar per montimin /
instalimin dhe mirembajtjen e mallrave objekt kontrate.
Ne lidhje me kete kriter perseri ju jeni duke diskriminuar operatoret e mundshem ekonomik
te cilet e ofrojne kete sherbim qe ju kerkoni, nepermjet marrjes persiper nga kompanite
prodhuese, te sjellin stafin e tyre per montimin/instalimin dhe mirembajtjen e mallrave objekt
kontrate. Sqarojme se duke pasur nje mori fushe veprimtarishe te shoqerise, eshte e pa
mundur qe pjesetaret e stafit te trajnohen nga te gjitha keto kompani. Per kete arsye
kompania jone ofron pa pagese shtese, montimin/instalimin dhe mirembajtjen e mallrave
objekt kontrate nga teknike dhe specialiste, pjese e stafit te kompanise prodhuese.

3

Per kete arsye kerkojme ndryshimin e kriterit te mesiperm ne: Operatori ekonomik duhet te
kete ne stafin e tij nje teknik te trajnuar nga kompania prodhuese dhe te pajisur me nje
dokument qe te provohet dhe vertetohet se operatori ekonomik ka ne stafin e tij teknik te
certifikuar per montimin/instalimin dhe mirembajtjen e mallrave objekt kontrate, ose
operatori ekonomik duhet te garantoje me ane te dokumentave nga prodhues iqe
montimi/instalimi dhe mirembaitja e mallrave objekt prokurimi do te kryhet nga specialistet
e kompanise prodhuese.
Duke ju falenderuar per mirekuptimin, mbetemi ne pritje te pergjigjes tuaj.
II.3. Në datën 25.07.2018, me shkresën nr. 7218/6 prot, operatori ekonomik “Alpha Solution
Group” shpk, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor.
II.4. Në datën 08.08.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Alpha Solution Group” shpk,
ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese
dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Me shkresën me nr. 7218/11 prot, datë 08.08.2018, protokolluar me tonën me nr. 1358/2
prot, datë 08.08.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i 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,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alpha Solution Group” shpk
në lidhje me vendosjen e kriterit se “Kerkojme te hiqet kriteri 2.3 c) pasi sikurse dhe e keni
argumentuar ky kriter plotesohet ne castin qe plotesohen specifikimet teknike qe ju keni
vendosur si dhe nese plotesohet kerkesa per certifikate MDD, automatikisht plotesohet dhe
kerkesa per certifikate nga AKBPM ”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8“Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3.c “Kapaciteti Teknik”
të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar se:
Mallrat objekt prokurimi duhet te jene te pajisura me certifikate regjistrimi si pajisje mjekesore
prane AKBPM.
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III.1.2. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe “b” të ligjit nr.9643 datë 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:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale
apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, përveprimtaritë e kërkuara
dhe për të cilat do të lidhet kontrata; 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, 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.1.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, gërmat “a”, “b” dhe “c”,
parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) jë listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit
të prokurimit;dhe/ose […]”.
III.1.4. Në neni 2 “Qëllimi”, të Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjeksore” parshikohet si më
poshtë:
“Ky ligj ka për qëllim t’u sigurojë pacientëve, përdoruesve dhe palëve të treta një nivel të
lartë mbrojtjeje të sigurisë dhe të shëndetit, si dhe të ruajë nivelet e efektshmërisë së pajisjeve
mjekësore, dhënë nga prodhuesi”.
III.1.5. Në neni 2 “Objekti”, të Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjeksore” parshikohet si më
poshtë:
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“Ky ligj përcakton kërkesat kryesore për vendosjen në treg të pajisjeve mjekësore, procesin e
regjistrimit, vlerësimin e konformitetit, mënyrën e shpërndarjes, inspektimin dhe mbikëqyrjen
e këtyre pajisjeve”.
III.1.6. Në neni 3 “Fusha e zbatimit” pika 1, e Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjeksore”
parshikohet si më poshtë:
Ky ligj zbatohet për:
a) pajisjet mjekësore, aksesorët (në vijim pajisje mjekësore);
b) përdoruesit profesionistë të pajisjeve mjekësore;
c) pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro;
ç) pajisjet mjekësore të implantueshme aktive;
d) personat fizikë dhe juridikë, që ushtrojnë veprimtari të parashikuara në dispozitat e këtij
ligji.
III.1.7. Në nenin 13, “Procesi i regjistrimit” të Kreut III “Regjistrimi i Pajisjeve Mjeksore” të
Ligjit nr. Nr. 89/2014 “Për pajisjet mjeksore”, parashikohet shprehimisht se:
1.Të gjitha pajisjet mjekësore që vendosen në treg në Republikën e Shqipërisë duhet të
regjistrohen në regjistrin kombëtar të pajisjeve mjekësore që mbahet nga Agjencia e
Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.
Aplikimi për regjistrimin e pajisjes mjekësore në regjistrin kombëtar të pajisjeve mjekësore
paraqitet nga:
a) prodhuesit e pajisjeve mjekësore që kanë të regjistruar aktivitetin në Republikën e
Shqipërisë;
b) përfaqësuesit e prodhuesve të huaj që kanë të regjistruar aktivitetin në Republikën e
Shqipërisë;
c) tregtuesit me shumicë të pajisjeve mjekësore.
2. AKBPM-ja lëshon një certifikatë për regjistrimin e pajisjes mjekësore në regjistrin
kombëtar të pajisjeve mjekësore brenda 30 ditëve nga data e marrjes së aplikimit.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare
dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses
të kontratës. Bazuar në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, si dhe në ligjin specifik përsa i
përketë rastit konkret është në të drejtën e autoritetit kontraktor të përcaktojë kriteret për
kualifikim, në përputhje me dispozitat ligjore gjithnjë kur ato janë të nevojshme dhe të lidhura
ngushtë me objektin e prokurimit, bazuar në legjislacionin për prokurimin publik duke mos i
tejkaluar kufijtë maksimalë të përcaktuar në këtë të fundit, në funksion të qëllimit dhe
parimeve të ligjit për prokurimin publik. Refruar sa më sipër, Komisioni gjykon se kriteri i
përcaktuar nga autoriteti kontraktor lidhur me “pajisjen me certifikate regjistrimi të pajisjeve
mjeksore te mallrave objekt prokurimi nga AKBPM” është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë
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me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Ligji në nenin
13 të tij parashikon shprehimisht se të gjitha pajisjet mjekësore që vendosen në treg në
Republikën e Shqipërisë duhet të regjistrohen në regjistrin kombëtar të pajisjeve mjekësore që
mbahet nga Agjencia e Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, dhe AKBPM-ja lëshon
një certifikatë për regjistrimin e pajisjes mjekësore në regjistrin kombëtar të pajisjeve
mjekësore brenda 30 ditëve nga data e marrjes së aplikimit.
Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se Autoriteti kontraktor harton
dokumentat e tenderit, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe
përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit
kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës së
prokurimit.
Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e
dokumentit certifikate regjistrimi nga AKBPM të pajisjeve mjeksore te mallrave objekt
prokurimi nuk ka kufizuar konkurencën pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues për
operatorët ekonomikë. Akoma më tej Komisioni gjykon se dokumenti i kërkuar mund të
sigurohet lehtësisht nga operatorët ekonomikë të cilët kanë për objekt të veprimtarisë së tyre
furnizimin me mallra për të cilat kanë për detyrë bazuar dhe mbi ligjin nr 89/2014 “Për
pajisjet mjeksore”, të bëjnë regjistrimin e tyre pranë autoritetve përkatëse dhe pajisjen me
certifikatat përkatëse nga këto autoritete.
Për rrjedhojë pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Alpha Solution Group” shpk
për modifikimin e kriterit të vecantë të kualifikimit me argumentat se “ju kerkoni Certifikate
konformiteti sipas direktives perkatese MDD. Sqarojme se MDD eshte nje direktive mbi
paisjet mjekesore e vendosur nga Bashkimi Europian. Duke bere nje krahasim te thjeshte
midis standarteve Europiane dhe atyre Shqiptare, mund te vereni fare qarte qe kerkesat e
standarteve Europiane jane ekuivalente ose te nje standarti me te larte se ato Shqiptare,
rrjedhimisht nese nje paisje ploteson kerkesat e standartit perkates MDD, ajo i ploteson dhe
kerkesat e AKBPN ose i tejkalon ato”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3.g “kapaciteti teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
“Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikate dhe deklarate konformiteti sipas direktives
përkatese per MDD”
III.2.2. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe “b” të ligjit nr.9643 datë 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:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale
apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, përveprimtaritë e kërkuara
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dhe për të cilat do të lidhet kontrata; 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, 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.2.3. Në nenin 46, pika 2 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: 2. Autoriteti
kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë,
përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. [...]”
III.2.4. Në nenin 30 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “1. Autoriteti
kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë
kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të 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. Kjo dispozitë
zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”
2.Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”
III.2.5. Në nenin 15 “Plotësimi i dokumentacionit të rregjistrimit”, pika 3 e Kreut III
“Regjistrimi i Pajisjeve Mjeksore” të Ligjit nr. Nr. 89/2014 “Për pajisjet mjeksore”,
parashikohet shprehimisht se:
“3. Procedurat dhe rregullat për regjistrimin e pajisjeve mjekësore, ndryshimet dhe anulimin
e regjistrimit të tyre, dokumentacioni i nevojshëm dhe kostot respektive përcaktohen me
urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë”.
III.2.6. Në Udhëzimin Nr 360, datë 22.08.2016 “Mbi procedurat dhe rregullat për
regjistrimin e pajisjeve mjeksore, ndryshimet dhe anullimet e regjistrimit të tyre
dokumenatcionin e nevojshëm dhe kostot përkatëse”, të Ministrisë së Shëndetësisë
parashikohet shprehimisht se:
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Aplikimi per regjistrimin e pajisjes mjekesore ne Regjistrin Kombetar te Pajisjeve Mjekesore
paraqitet nga:
a) prodhuesit e pajisjeve mjekesore qe kane te regjistruar aktivitetin ne Republiken e
Shqiperise
b) perfaqesuesit e prodhuesve te huaj qe kane te regjistruar aktivitetin ne Republiken e
Shqiperise;
c) tregtuesit me shumice te pajisjeve mjekesore.
Regjistrimi behet per:
pajisjet mjekesore te te gjitha klasave pajisjet mjekesore in vitro
pajisjet mjekesore te implantueshme aktive
pajisjet mjekesore me porosi sistemet apo paketat procedurale
Aplikimi behet prane Agjencise se Kontrollit te Bamave dhe Pajisjeve Mjekesore (AKBPM)
brenda 15 dite pune duke filluar nga data e zhdoganimit te pajisjeve mjekesore.
Prodhuesit e pajisjeve mjekesore qe kane te regjistruar aktivitetin ne Republiken e Shqiperise
duhet te paraqesin aplikimin per regjistrim brenda 15 diteve nga dita e Leshimit te
certifikates CE.
Aplikuesi te paraqese Fotokopje te Certifikates se konformitetit CE ose Deklarates se
konformitetit per pajisjet e Klases I, dhe listen e standardet perkatese per ate certifikate;
III.2.7. Komisioni Prokurimit Publik gjykon se kriteri i përcaktuar n g a autoriteti
kontraktor mbi paraqitjen e certifikatës deklaratës së konformiteti sipas direktives
perkatese per MDD , është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe
në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, duke qenë se është
përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se
operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara
standartin e tyre sipas kërkesave të autoritetit kontraktr, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me vërtetësinë e përmbushjes së standarteve
për mallrat objekt prokurimi ndaj dhe paraqitja e deklaratës së konformitetit e kërkuar nga
autoriteti kontraktor nuk përbën diskriminim apo ulje të kokurrencës, por garanton
autoritetin kontraktor si malli objekt prokurimi do të jetë sipas standarteve dhe
specifikimeve teknike. Refruar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar Komisioni
gjykon se autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së tij për paraqitjen e dokumentit
c e r t i f i k a t ë d e k l a r a t ë k o n f o r m i t e t i nuk ka kufizuar konkurencën pasi një kriter i
tillë nuk është diskriminues për operatorët ekonomikë. Akoma më tej Komisioni gjykon se
dokumenti i kërkuar mund të sigurohet lehtësisht nga operatorët ekonomikë të cilët kanë për
objekt të veprimtarisë së tyre furnizimin me mallra për të cilat kanë për detyrë të dëshmojnë
në cdo rast standartin e produktit që do të ofrojnë për realizimin e kontratës.
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Me kriterin e vendosur autoriteti kontraktor nuk ka tejkaluar objektin e prokurimit pasi për
autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet se “malli objekt prokurimi” do të jetë sipas
standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu
paraqitur është i parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar.
Sa më sipër KPP gjykon se operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi
duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar në përputhje me kriterin e vecantë të
kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit sa i takon
deklaratës së konformitetit duke garantuar autoritetin kontraktor për përmbushjen me
sukses të kontratës objekt prokurimi. 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.
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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentimin se: “Persa i perket pikes 2.3 j) ju keni kerkuar: Operatori ekonomik duhet
te kete ne stafin e tij nje teknik te trajnuar nga kompania prodhuese dhe te pajisur me nje
dokumet qe te provohet dhe vertetohet se operatori ekonomik ka ne stafin e tij teknik te
certifikuar per montimin / instalimin dhe mirembajtjen e mallrave objekt kontrate.Ne lidhje
me kete kriter perseri ju jeni duke diskriminuar operatoret e mundshem ekonomik te cilet e
ofrojne kete sherbim qe ju kerkoni, nepermjet marrjes persiper nga kompanite prodhuese, te
sjellin stafin e tyre per montimin/instalimin dhe mirembajtjen e mallrave objekt kontrate.
Sqarojme se duke pasur nje mori fushe veprimtarishe te shoqerise, eshte e pa mundur qe
pjesetaret e stafit te trajnohen nga te gjitha keto kompani. Per kete arsye kompania jone ofron
pa pagese shtese, montimin/instalimin dhe mirembajtjen e mallrave objekt kontrate nga
teknike dhe specialiste, pjese e stafit te kompanise prodhuese”. Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3.j) “kapaciteti teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
“Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij nje teknik te trajnuar nga kompania
prodhuese dhe te pajisur me nje dokument qe te provohet dhe vertetohet se operatori
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ekonomik ka ne stafin e tij teknik te certifikuar per montimin/instalimin dhe mirembajtjen e
mallrave objekt kontrate”
III.3.2. Në nenin 46, pika 1 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 [...]”
III.3.3. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare
dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses
të kontratës.
III.3.4. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit
të kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për
të arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P.
gjykon të ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.3.5. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor është
vërtetimi se subjektet ofertues zotërojnë staf të kualifikuar teknik për identifikimin dhe
riparimin e pajisjeve objekt prokurimi (brenda periudhës së garancisë). Gjithashtu, KPP
konstaton se autoriteti kontraktor në kriteret e veçanta të kualifikimit inter allia ka parashikuar
se operatorët ekonomikë ofrojnë garanci për produktet objekt prokurimi 1 vit garanci.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se synimi parësor i autoritetit kontraktor është vërtetimi
se ofertuesi disponon staf të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës publike objekt
prokurimi. Në rastin konkret, KPP konstaton se, kontrata e mësipërme objekt prokurimi,
krahas furnizimin me mallra, përmban edhe montimin e tyre por njëherazi edhe garnacinë e
produkteve për periudhën e kërkuar, për të cilën (në lidhje me identifikimin dhe riparimin e
problemit) shfaqet e nevojshme disponueshmëria e stafit teknik të kualifikuar, duke mos qenë
para rastit klasik të kontratës të furnizimit me mallra. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon
se kërkesa e autoritetit kontraktor në lidhje me stafin e kualifikuar është një kërkesë e
përshtatshme për arritjen e synimit të kërkuar.
III.3.6. Në lidhje me proporcionalitetin e kërkesës së mësipërme, KPP gjykon se duke marrë
në konsideratë natyrën dhe përmasat e kontratës si dhe proceset e shërbimit të kërkuar nga
autoriteti kontraktor, KPP konstaton se kërkimi në lidhje me një punonjës teknik të certifikuar
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edhe për mirmbajtjen e mallrava objekt prokurimi duke u nisur edhe nga specifikimet teknike
në të cilat parashikohet vetëm vendosja e tyre dhe jo mirmbajtja, KPP gjykon se kërkimi i
mësipërm nuk është në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës objekt prokurimi, ndaj
dhe togfjalëshi për mirmbajtjen e mallrava objekt prokurimi është i ekzagjëruar dhe jo në
përpjestim me objektin e kontratës, ndaj dhe autoriteti kontraktor duhet të marrë masë duke e
hequr këtë togfjalësh, ndërsa disponimi i punonjësve të certifikuar për montimin/instalimin e
mallrave objekt kontrate, parë kjo në raport me qëllimin dhe synimin e autoritetit kontraktor,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkimi i autoritetit kontraktor mbi diponueshmërine
e punonjësve të certifikuar, trajnuar nga kompania prodhuese është një kërkesë e cila është në
proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës objekt ankimi si edhe nuk shkon përtej asaj se
çfarë është e nevojshme për arritjen e synimit të autoritetit kontraktor.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron pjesërisht.
III.4. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 17.07.2018 dhe 26.07.2018 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të
procedurës së prokurimit përkatësisht me “Dorëzimin dhe Vlerësimin e Ofertave”. Komisioni
i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara
proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen
e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri
juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike, ( Neni 9 i K.pr. Administrative).
Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga
lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mosdiskriminimit, transparencës dhe barazisë.
Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së
vendimeve të organeve të administratës publike. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Ankesa kundër
vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor
në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose
duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” Në nenin 63 pika 3 e
lex specialis, LPP parashikohet se “ Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor
pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht,
përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në
pikat 5 dhe 6 të këtij neni.” Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të
drejtën ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik parashikon se “ […] Nëse autoriteti
kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni,
ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e
Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit
kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga
autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një
kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor […]
III.4.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 25.07.2018
me anë të shkresës nr. 7 2 1 8 / 6 prot i kthen përgjigje operatorit ekonomik ankimues
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duke refuzuar ankesën e tij. Me refuzimimin e ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të
ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe dhënia e një vendimi të arysetuar nga ky i fundit
nuk heq pezullimin e procedurës së prokurimit parashikuar nga nenit 63 pika 3 e LPP.
Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet
procedurialë të ankimi duke vijuar me “Dorëzimin e Ofertave” brenda hapësirës ligjore ku
operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në
një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin
e plotë të afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të
Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPP-së. Referuar parashikimit të
mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues ka
qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë K.P.P në momentin e “Hapjes së Ofertave”
të procedurës së prokurimit.
III.4.2. Bazuar ne nenin 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i
Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur
ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,ka të drejtë:a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose
parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës;b) të anulojë, plotësisht ose
pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me
ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e
tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të
korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës;ç) të
urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.”
III.4.3. Në nenin 30 “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës” 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”, parashikohet se: “ [..].1. Komisioni
shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht,
kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit
kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre.
[…]”.
III.4.4. Në nenin 31 “ Vendimi i Komisionit”, gërma “d” 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”, parashikohet se “[…]
Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë
procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për
rifillimin e procedurës së prokurimit […]”
III.4.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për shkak të shkeljeve të
mësipërme të konstatuara procedura e mësipërme e prokurimit duhet anuluar, në zbatim të
nenit 64, pika 2 gërma “ç” dhe nenit 24 gërma “dh” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parshikon se “Autoriteti kontraktor anulon procedurën
e prokurimit vetëm: dh) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas
parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.
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Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin
e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alpha Solution
Group” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF79206-07-13-2018, me objekt “Furnizim – Vendosje Poltrona Dentare dhe
Autoklavë”, me fond limit 5,120,000 lekë pa tvsh, publikuar më datë 16.07.2018 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Alpha Solution Group” sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1358 Protokolli, Datë 03.08.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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