KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 602/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me objekt “Evadim mbetjesh të rrezikshme
spitalore”, me fond limit 571.200 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 27.10.2014 nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar
“Shefqet Ndroqi”.

Ankimues:

“EUROTEAM” sh.p.k
Adresa: Tufinë, Komuna Dajt
Tiranë

Palë e ankimuar:

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”
Adresa: Sauk
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.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 z.Hektor Muçaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesit, si 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 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 në vijim,
operatori ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt, 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 ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik 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 16.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
“Evadim mbetjesh të rrezikshme spitalore”, me fond limit 571.200 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 27.10.2014 nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar “Shefqet
Ndroqi”.
II.2. Në datën 22.10.2014 operatori ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
(i)

Në dokumentat e tenderit autoriteti kontraktor ka përcaktuar që “Operatori ekonomik
duhet të vërtetojë se mbetjet spitalore asgjësohen në një impiant i cili është i licencuar
nga Ministria e Mjedisit.”
Autoriteti duhet të ketë parasysh që të vetmet leje dhe licenca që parashikohen për
ushtrimin e veprimtarisë së evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore në lidhje me
impiantin ku ushtrohet ky aktivitet, është licenca për ushtrimin e aktivitetit lidhur me
objektin e kontratës e lëshuar nga autoriteti kompetent, si dhe leja mjedisore e marrë
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nga Ministria e Mjedisit për mbetjet spitalore, të dyja këto dokumenta të cilat disponohen
nga shoqëria jonë.
Pra, përveç dokumenteve të lartpërmendura, rezulton se nuk egziston asnjë lloj vërtetimi
(sikurse vërtetimi i përmendur në DT nga autoriteti kontraktor), dhe për këtë arsye ne
mendojmë që ky kriter duhet të hiqet, pasi mund të shërbejë që autoriteti kontraktor të
kryejë një zgjedhje krejtësisht subjektive dhe preferiencale në lidhje me operatorin fitues
të kësaj procedurë tenderimi.
(ii)

Në dokumentat e tenderit, tek specifikimet teknike, thuhet që “Teknologjia e përdorur të
mos ketë ndikim në mjedis, duhet të bëjë të mundur trajtimin e mbetjeve spitalore të
specifikuara më sipër me një nga metodat për trajtim dhe asgjësim të cituara në shtojcën
3 të Rregullores Nr.6, datë 30/11/2007 dhe të standartizuar sipas ISO përkatëse dhe të
ketë çertifikatë nga CE.”
Specifikimi teknik i lartpërmendur përmban kritere diskriminuese, përshkruan pjesë
teknike të një teknologjie duke përjashtuar teknologji të çertifikuara në Europë, sikurse
është edhe teknologjia Newster (sterilizator), e përdorur nga ana jonë.
Teknologjia Newster (sterilizator) e instaluar në qendrën e trajtimit “EUROTEAM”
sh.p.k, është një teknologji e çertifikuar CE, me sistem për grirjen e materialit e cila
kryen trajtimin e saj me temperaturë 1500 C dhe presion atmosferik 1 bar.
Shoqëria “EUROTEAM” sh.p.k është licencuar nga Ministria e Mjedisit me:
- Licencë LN6175-02-13, Kodi III.2.B., datë 20.02.2013 për “Trajtim asgjësim
të mbetjeve spitalore.”;
- Leje Mjedisore PN 0014-12-09, Kodi III.1.B, datë 03.09.2012 për “Trajtimin
(sterilizimin) e mbetjeve spitalore”.
Gjithashtu, ju vëmë në dijeni se për të njëjtën arsye KPP na ka dhënë të drejtë me një
procedurë tenderimi të organizuar nga Spitali Rajonal Shkodër, me Vendimin nr.
252/2014, datë 22.05.2014.

II.3. Në datë 31.10.2014 operatori ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën krahas kërkesës për modifikimin e dokumentave të
tenderit, konfirmon se lidhur me ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, nuk ka marrë asnjë
përgjigje zyrtare.
II.4 Nga verifikimi në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se procedura objekt ankimimi
është e anuluar. Gjithashtu, po nga verifikimi në sistemin elektronik të prokurimeve rezulton se
në datë 30.10.2014, autoriteti kontraktor ka publikuar një procedurë prokurimi të re me të njëjtin
objekt, por me fond limit të ndryshëm nga ai i procedurës në shqyrtim dhe kjo procedurë
prokurimi është aktualisht në fazë vlerësimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k, mbi kriterin e
vendosur nga autoriteti kontraktor sipas të cilit ofertuesit duhet të “...vërtetojnë se mbetjet
spitalore asgjësohen në një impiant i cili është i licencuar nga Ministria e Mjedisit”, Komisioni
vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 6 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), pika 2,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
2. Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar në përputhje ofertuesi duhet të
paraqesë:
- Operatori ekonomik duhet të disponojë Licencë për ushtrimin e aktivitetit, lidhur me objektin
e kontratës, e lëshuar nga Autoriteti Kompetent.
- Operatori ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore nga Ministria e Mjedisit për mbetjet
spitalore.
- Operatori ekonomik duhet të vërtetojë se mbetjet spitalore asgjësohen në një impiant i cili
është i licencuar nga Ministria e Mjedisit.
III.1.2. Bashkangjitur ankesës së protokolluar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, operatori
ekonomik ankimues “EUROTEAM” sh.p.k, ka depozituar një kopje të:
 Licencë LN 6175-02-13, Kodi III.2.B., datë 20.02.2013 për “Trajtim asgjësim të mbetjeve
spitalore.”;
 Akt Miratimi Licencë e kategorisë Kodi III.2.B, në pikën 1 të të cilit (“Përshkrimi i
veprimtarisë së lejuar”), paragrafi 1.2 evidenton: Aktiviteti: “Impiant për trajtimin e
mbetjeve spitalore.”
 Leje Mjedisore PN 0014-12-09, Kodi III.1.B, datë 03.09.2012 për “Trajtimin (sterilizimin) e
mbetjeve spitalore”;
 Akt Miratimi Leje Mjedisore (“Për veprimtari që kanë ndikim ndaj mjedisit”), në pikën 3 të
të cilit (“Kushtet e lejes”), evidentohet si më poshtë:
 Qendra për përpunimin e mbetjeve spitalore respektojë kushtet e asgjësimit dhe
normat e shkarkimeve në ajër të përcaktuara në pikën 5.1.2 "Linja për djegien e
mbetjeve të rrezikshme dhe spitalore" të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.435,
datë 12.9.2002 "Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e
Shqipërisë", si dhe kërkesat specifike sipas shtojcës 5 të VKM nr. 798, datë
29.09.2010 “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve Spitalore”;
 Qendra për trajtimin ose asgjësimin e mbetjeve spitalore nuk duhet të pranojë nga
prodhuesit mbetje spitalore në rast se nuk janë shoqëruar me fletë-dorëzimi, në
përputhje me legjislacionin në fuqi;
 Qendra duhet të mbajë regjistrime të pranimeve, që minimalisht përfshijnë
informacionin e mëposhtëm:
a)
emrin dhe adresën e prodhuesit;
b)
peshën e mbetjeve të pranuara;
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c)
d)

datën dhe orën e pranimit të mbetjeve; dhe
nënshkrimin e personit që pranon mbetjet.

III.1.3. Sa më sipër, si dhe mbështetur në Kreun III, pika 9, të vendimit të Këshillit të Ministrave
nr. 798, datë 29.09.2010 “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve Spitalore”,
ku përcaktohet shprehimisht:“Përcaktimi i vendit ku instalohen impiantet e përpunimit dhe të
asgjësimit të mbetjeve spitalore, i nënshtrohet procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis,
sipas përcaktimeve të neneve 12 dhe 13 të ligjit nr.9537, datë 18.5.2006 "Për administrimin e
mbetjeve të rrezikshme.”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur nga
autoriteti kontraktor në paragrafin e tretë, të pikës 2 të cituar më lart (në lidhje me impiantin e
licencuar nga Ministria e Mjedisit), duhet të hiqet, pasi qëllimi për të cilin është vendosur ky
kriter, përmbushet pikërisht nëpërmjet dokumentacionit të kërkuar në dy paragrafët e parë të
të njëjtës pikë (Licencë dhe Leje Mjedisore, shoqëruar nga akt-miratimet përkatëse).
Sa mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k, qëndron.
III.1.4. Gjithashtu në procedurën e re të rishpallur nga autoriteti kontraktor, vërejmë se ky
kriter është modifikuar nga autoriteti kontraktor duke hequr paragrafin e 3 të sipërcituar, e
për pasojë ky pretendim i ankimuesit do të konsiderohet i përmbushur.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k, mbi kriterin e
vendosur nga autoriteti kontraktor në specifikimet teknike, në lidhje me teknologjinë e përdorur
dhe metodat që duhet të përdoren për trajtim dhe asgjësim të mbetjeve, Komisioni vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, është kërkuar:
“Teknologjia e përdorur të mos ketë ndikim në mjedis, duhet të bëjë të mundur trajtimin e
mbetjeve spitalore të specifikuara më sipër me një nga metodat për trajtim dhe asgjësim
të cituara në shtojcën 3 të Rregullores Nr.6, datë 30/11/2007 dhe të standartizuar sipas
ISO përkatëse dhe të ketë çertifikatë nga CE.” (Shtojca 7 (“Specifikimet teknike”),
paragrafi 3.)
“Teknologjia e përdorur duhet të jetë e standartizuar ISO dhe të ketë çertifikatë CE ose
ekuivalent.” (Shtojca 7 (“Specifikimet teknike”), paragrafi 5)
III.2.2. Në Kreun VI, pika 14, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 798, datë 29.09.2010
“Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve Spitalore”, përcaktohet shprehimisht
se: “Rregullorja nr.6 datë 30.11.2007 "Për administrimin e mbetjeve spitalore", e miratuar nga
Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, në bashkëpunim me Ministrinë e
Shëndetësisë, shfuqizohet.”
III.2.3. Gjithashtu po në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 798, datë 29.09.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve Spitalore”, në Shtojcën 3 të saj (“Metoda
për trajtimin dhe asgjësimin”), evidentohen 5 metodat që përdoren për asgjësimin e mbetjeve
spitalore dhe konkretisht:
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1. Incenerim,
2. Autoklavim: a) Presion, b) Presion - avull, c) Presion - avull - copëtim.
3. Sterilizim me mikrovalë
4. Sterilizim - UV
5. Trajtim kimik/dizinfektim: a) me shkumës të kloruar; b) me klor aktiv (klor të lirë); c)
me peroksid hidrogjeni (H2O2); d) me glutinimin e proteinave nëpërmjet përdorimit të
acideve; e) me ozon (O3);
III.2.4. Komisioni sjell në vëmendje të autoritetit nenin 23 (“Specifikimet teknike”), pika 1, të
LPP i cili parashikon se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve
dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara [...].”
Sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur në paragrafin 3 të
Shtojcës 7, me rishpalljen e procedurës duhet të jetë i argumentuar dhe në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi.
Gjithashtu, KPP vëren se autoriteti kontraktor duhet të kryejë ndryshimet e duhura jo vetëm në
lidhje me kriterin në fjalë, por edhe tek të gjithë kriteret e tjerë (si p.sh ai i përcaktuar në
paragrafin 4, të së njëjtës Shtojcë), të cilët janë mbështetur në akte ligjore/nënligjore të
shfuqizuara.
III.2.5. Gjithashtu, KPP vëren se, në paragrafin 3, të Shtojcës 7 (“Specifikimet teknike”),
autoriteti ka kërkuar që: “Teknologjia e përdorur duhet të jetë e standartizuar ISO dhe të ketë
çertifikatë CE”.
Ndërkohë që, në paragrafin 5, të të njëjtës Shtojcë theksohet që: “Teknologjia e përdorur duhet
të jetë e standartizuar ISO dhe të ketë çertifikatë CE, ose ekuivalent”.
III.2.6. Në nenin 23 (“Specifikimet teknike”), pika 5, të LPP parashikohet se: “Specifikimet
teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë,
patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve
kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.”
Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik e gjykon të drejtë dhe të mbështetur në ligj,
përdorimin e termit “ose ekuivalent”, në paragrafin 5 të sipërcituar, pasi me vendosjen e këtij
termi, shmanget përjashtimi nga gara, i operatorëve të tjerë të cilët ofrojnë produkte me standarte
nga vendet e tjera të zhvilluara.
Por, nga ana tjetër, KPP gjykon që autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për heqjen e pjesës
“Teknologjia e përdorur duhet të jetë e standartizuar ISO dhe të ketë çertifikatë CE”, nga
paragrafi i tretë, ose evidentimin e termit “ose ekuivalent”, në këtë paragraf, pasi mospërputhja e
konstatuar midis paragrafëve 3 dhe 5, të Shtojcës 7, përbën paqartësi dhe krijon konfuzion tek
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k, qëndron.
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Nga verifikimi i shtojcës 7 të procedurës së re të prokurimit të publikuar nga autoriteti
kontraktor vërejmë se kriteri i mësipërm është publikuar i modifikuar (përsa i përket
teknologjisë së përdorur e cila duhet të jetë e standartizuar ISO dhe të ketë çertifikatë CE, ose
ekuivalent), ndërsa, pjesa tjetër e kriterit është publikuar e njëjtë me kriterin e procedurës së
parë (të anuluar nga autoriteti kontraktor), ndërkohë që nga arsyetimi i mësipërm gjykojmë
se ky kriter duhet të modifikohet.
Duke qenë se kjo procedurë prokurimi (pra procedura e re e rishpallur) ndodhet aktualisht në
fazë vlerësimi, rezulton se teknikisht është e pamundur të kryhet modifikimi i kriterit të
mësipërm e për pasojë KPP gjykon se kjo procedurë prokurimi duhet të anulohet.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt “Evadim mbetjesh të
rrezikshme spitalore”, me fond limit 571.200 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datë 27.10.2014 nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar “Shefqet
Ndroqi”.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit e në rishpalljen e saj, të
modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e mësipërme të Komisionit
të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “EUROTEAM” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1729 Protokolli,
Datë 31.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba Punoi: F.Alimehmeti
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