KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 588/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 31.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Albaphoto” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje
materiale mjekësore imazheri për nevojat e Drejtorisë së Spitalit
Rajonal Dibër për vitin 2014”, me fond limit 1.181.692 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 22.09.2014, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër.”

Ankimues:

“Albaphoto” sh.p.k
Rruga “Frederik Shiroka”, Kulla 3, Njësia Bashkiake Nr.7, 1023
Tiranë

Palë e ankimuar:

Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër

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. 1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes znj. Vilma Kadesha,
shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në
tërësi,
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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 to, 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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si
organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit,
në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”.
I.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 11.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Blerje materiale mjekësore imazheri për nevojat e Drejtorisë së
Spitalit Rajonal Dibër për vitin 2014”, me fond limit 1.181.692 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 22.09.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit.
Nё kёtё procedurё ofertuesit kanё paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pёrkatёsisht:
“Albaphoto”
“Saer Medical”
“Euromed”

855.000 lekë, skualifikuar
868.650 lekë, kualifikuar
1.099.000 lekë, kualifikuar

II.3. Nё datёn 25.09.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Operatori ekonomik ankimues është njoftuar për skualifikimin e tij me argumentin se:
“Filmat, sipas mostrave të ardhura, rezultojnë të papërshtatshme për aparaturat e Spitalit
Rajonal Dibër.”
II.4. Në datën 26.09.2014 operatori ekonomik “Albaphoto” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
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II.5. Nё datёn 01.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 594/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesёn. Autoriteti kontraktor ka sqaruar
ankimuesin se:
“[…] Në dokumentat e tenderit kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar. Ju keni
sjellë mostrat për artikujt e kërkuar, ku komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e mostrave
të sjella nga operatorët ekonomikë në këtë procedurë prokurimi konstaton që, filmat sipas
mostrave të sjella nga ana juaj, rezultojnë të papërshtatshme për aparaturat e Spitalit
Rajonal Dibër dhe për këtë arsye ju jeni skualifikuar […].”
II.6. Nё datёn 06.10.2014 operatori ekonomik “Albaphoto” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik. Në ankesë pretendohet si vijon:
“[…] Nuk jam dakort me justifikimin e skualifikimit nga autoriteti kontraktor pasi në
publikimin e tenderit nuk janë specifikuar filmat se të çfarë marke duhen. Specifikimet në
letrat e tenderit janë vetëm – filmat me përmasat përkatëse, solucione dhe film skaneri CT.
Kemi paraqitur të gjitha mostrat sipas kërkesave në dokumentat e tenderit, të cilat janë
filma me zhvillim Fujifilm Super HR-U dhe solucione fujifilm. Besoj se nuk ka patur ndonjë
kundërshtim nga autoriteti kontraktor nisur nga fakti që janë të një cilësie të lartë, gjë që e
bën Fujifilm lider në fushën e imazherisë. Ndërsa për filmat për printer (aparaturat) që
bëhet fjalë për dy pako, pasi konstatuam llojin e printerit, i modelit AGFA, deklarojmë që
jemi në gjendje ti sigurojmë edhe këto produkte […].”
II.7. Në datën 15.10.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa nr.
618/1 prot., datë 13.10.2014 e autoritetit kontraktor ku jepet informacion mbi procedurën e
mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të ankimuesit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1 Në Shtojcën 6, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, nga ana e
autoritetit kontraktor është përcaktuar si më poshtë:
“Kërkohen mostra për të gjithë artikujt e kërkuar. Dorëzimi i Kampioneve/mostrave, të
bëhet pranë Drejtorisë Spitalit Rajonal Dibër të mbyllura në një zarf (kuti) jo transparente
të vulosur, mbi të cilin të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i
pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit dhe jo para datës
22.09.2014 ora 09:00”
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- Së bashku me mostrat, ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur
ku të listohen mostrat në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënojë nr. rendor të artikullit që
përfaqëson sipas formularit të çmimit.
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit, e cila duhet të
përputhet me origjinën e daklaruar nga ofertuesi në formularin e çmimit (shtojca 1).
Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të
identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, nëse ka mungesa mostrash për
artikuj të veçantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e
deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të
s’kualifikohet.”
III.1.2. Referuar informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe referuar ankesës
së paraqitur nga ankimuesi rezulton se operatori ekonomik “Albaphoto” sh.p.k ka sjellë
mostrat për artikujt e kërkuar, ku komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e mostrave të
sjella nga operatorët ekonomikë në këtë procedurë prokurimi konstaton që filmat sipas
mostrave të sjella nga ana e ankimuesit rezultojnë të papërshtatshme për aparaturat e Spitalit
Rajonal Dibër dhe për këtë arsye është skualifikuar.
III.1.3 Në ankesën e paraqitur pranë KPP ankimuesi ka pretenduar se: “për filmat për
printer (aparaturat) që bëhet fjalë për dy pako, pasi konstatuam llojin e printerit, i modelit
AGFA, deklarojmë që jemi në gjendje ti sigurojmë edhe këto produkte”.
III.1.4. 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.
III.1.5 Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme,
vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.6. Referuar në sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga autoriteti
kontraktor janë kërkuar mostra për artikujt objekt procedure me qëllim konstatimin e
përputhshmërisë/kompatibilitetit të tyre me aparaturat mjekësore që ka në funksion ky
autoritet dhe, pasi janë vërejtur papërshtashmëri të mostrave, me të drejtë operatori
ekonomik ankimues është skualifikuar nga procedura e prokurimit.
III.1.7 Në lidhje me pretendimin e ankimuesit se “në publikimin e tenderit nuk janë
specifikuar filmat se të çfarë marke duhen”, sqarojmë se në bazë të nenit 42 të LPP
operatori ekonomik ankimues mund të kërkonte sqarime apo ndryshime në lidhje me
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specifikimet teknike, veprim i cili nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj procedure, nuk
rezulton të jetë ezauruar.
Referuar arsyetimit të mësipërm gjykojmë se pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albaphoto” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje materiale
mjekësore imazheri për nevojat e Drejtorisë së Spitalit Rajonal Dibër për vitin
2014”, me fond limit 1.181.692 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 22.09.2014, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1635 Protokolli,
Datë 06.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba

5

