KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 941/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 09/12/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Akademia e
Shëndetit Publik Labyrinth” sh.p.k. në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime ” me Nr. Ref-52740-10-10-2016 me
objekt "Deratizim, Dezinfektim, Dezinsektim" me fond limit
472,819 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 24.10.2016 nga autoriteti
kontraktor Autoriteti Portual Durrës.

Ankimues:

“Akademia e Shëndetit Publik Labyrinth” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Tre Vëllezërit Kondi”, Nr.6/1
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Portual Durrës
Adresa: Lagjia Nr.1 Rruga “Tregëtare”
Durrës

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
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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, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se kjo procedurë prokurimi është zhvilluar nga
autoriteti kontraktor, referuar nenit 34 “Kërkesë për propozim”, si një nga procedurat standarde
të prokurimit të parashikuara nga ligji për prokurimin publik.
I.3 Neni 29 “Procedurat standard të prokurimit”, pika 5 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar përcaktohet se “Për prokurimet me vlerë të vogël, nën kufirin
e ulët monetar, të mallrave, shërbimeve apo punëve, autoritetet kontraktore mund të përdorin
procedura të thjeshtuara, të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik.”
I.4. Në nenin 8 “Kufijtë Monetarë” pika 2 të Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 i Këshillit të
Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, është përcaktuar se
“Për prokurimet, vlera e përllogaritur e të cilave, brenda një viti kalendarik, nuk është më e
madhe se 800.000 (tetëqind mijë) lekë, autoriteti kontraktor mund të përdorë procedurën për
prokurim me vlerë të vogël, siç përshkruhet në nenin 40 të këtyre rregullave.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 10.10.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime ” me Nr. Ref-52740-10-10-2016 me objekt " Deratizim,
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Dezinfektim, Dezinsektim" me fond limit 472,819 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 24.10.2016
nga autoriteti kontraktor Autoriteti Portual Durrës.
II.2 . Në datën 24.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 30.10.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“ Akademia e Shëndetit Labyrinth” shpk
394,000
lekë
“ Alpen Pulito” shpk
447,207
lekë
“ Pastrime Silvio” shpk
459,110
lekë
“ Fatos Lashi”p.f.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
“Grifin Albania” shpk
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
“Medi-Tel” shpk
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;

II.3.1. Operatori ekonomik ankimues “Akademia e Shëndetit Labyrinth” shpk është njoftuar për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se : “[...]Mungon certifikata iso 14001:2004 dhe
OHSAS 18001:2007 Nuk ka paraqitur diplomë për asnjë nga specialistët e fushës.[…]”
II.4. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues “Akademia e Shëndetit Publik
Labyrinth” shpk ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar
vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...] Për pikën 1 ju bëj me dije se KVO është plotësisht e gabuar në këtë
vlerësim si dhe ka shkelur ligjin e prokurimit publik të cituar më sipër. Të gjitha certifikatat
flasin dhe tregojnë cilësinë e punës ose shërbimit nga një subjekt dhe ato janë të lëshuara nga
institucione të ndryshme të akredituara sipas ligjeve të shtetit shqiptar. Në dokumentat e
Akademia e Shëndetit Labyrinth e keni edhe ISO Certificate ISO 9001:2008 e lëshuar nga
BUREAU QCB ACREDIA. Kjo certifikatë është e përkthyer dhe e noterizuar. Kjo certifikatë
është për shërbimin e Deradizimit, Dezinfektimin, Desiinsektimin dhe është e përshtatur dhe e
përputhur 100 % me objektin e tenderit. Në fund të gjitha certifikatat ISO janë lëshuar për një
qëllim për cilësinë e shërbimit. As edhe një certifikatë tjetër nuk flet dhe tregon se ka lidhje me
shërbimin e Deratizimin, Dezinfektimin, Desinsektimin. Për pikë 2 KVO në rastin e dytë merr
rolin e një institucioni arsimor duke kërkuar Diploma. Kërkesë plotësisht abuzive dhe
diskriminuese kur në vetë DST ka kërkesa ligjore për të vërtetuar, argumentuar ligjërisht çdo
profesion të lidhur me këtë shërbim. Në dokumenta që ju kemi dërguar në ofertën tonë keni
kontratat e punës të mjekut, inxhinierit kimistë dhe biologut dhe CV e kërkaur. Licencë II 8 B (
Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore) Deratizim, Dezinfektim, Desinsektim si drejtues
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teknik ka të detyruar një nga speciaistët: mjek epidemiolog, inxhinier kimiste, biolog. Në rastin e
operatorit ekonomik Akademia e Shëndetit Publik Labyrinth këto janë të punësuar që në vitin
2013 dhe i keni në kontratat e punës. E.Sh. biologe administratore dhe drejtuese e parë teknike,
M.H, inxhiniere kimistike. D.B. mjek infeksionistë epidemiolog. Këto janë të vërtetuara te
kontrata e punës ju kemi dërguar sipas kërkesave tuaja, CV, vërtetim sigurimesh shoqërore dhe
shëndetësore, vërtetim i tatim taksave si dhe bilancet 2013-2014-2015, në ekstraktet fizik dhe
historik që ju kemi dërguar.[...]”.
II.5. Në datën 08.11.2016 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos
pranuar ankesën e operatorit ekonomik.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Për sa shikohet në dokumentat e dorëzuar nga operatori ekonomik
“Akademia e Shëndetit Labyrinth” shpk nuk është dorëzuar nga ana e tyre Certifikata ISO
14001: 2004 mbi sistemin e menaxhimit për mjedisin dhe certifikata OHSAS 18001:2007 mbi
sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punës, siç është kërkuar në DT pika 2.3.2. të
kësaj procedure prokurimi. Si rrjedhojë pretendimi I i ankimuesit nuk pranohet nga Komisioni.
Për sa shikohet në dokumentat e dorëzuar nga operatori ekonomik “Akademia e Shëndetit
Publik Labyrinth” shpk nuk janë dorëzuar diplomat për stafin e tyre teknik siç është kërkuar në
DST pika 2.3.4 të kësaj procedure prokurimi. [...]”
II.6. Në datën 15.11.2016 ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.7. Në datën 25.11.2016 me anë të shkresës nr. 3264 prot datë 24.11.2016, autoriteti kontraktor
ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Komisioni i Prokurimit Publik pasi vlerësoi situatën në tërësi lidhur me procedurën e shpallur
nga autoriteti kontraktor Autoriteti Portual Durrës, vlerëson në përputhje me kufijtë që i njeh ligji të
gjykojë dhe të vendosë mbi ligjshmërinë e procedurës referuar rastit të lidhjes midis objektit të
ankesave dhe vendimeve apo veprimeve të autoritetit kontraktor.
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III.1.1. Në ndryshimet e fundit ligjore dhe të aktit nënligjor në zbatim të tij u mendua që për t’ju
ardhur sa më shumë në ndihmë autoriteteve kontraktore në realizimin e shërbimeve dhe kontratave
publike, duke mirëmenaxhuar paranë publike u parashikua në VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe përkatësisht në nenin 8 të saj “Kufijtë Monetarë”
se: “Për prokurimet, vlera e përllogaritur e të cilave, brenda një viti kalendarik, nuk është më e
madhe se 800.000 (tetëqind mijë) lekë, autoriteti kontraktor mund të përdorë procedurën për
prokurim me vlerë të vogël, siç përshkruhet në nenin 40 të këtyre rregullave.”;
III.1.2. Për të ecur më tej, Këshilli i Ministrave, në argumentimin e tij për rritjen e kësaj vlere,
(rritjen e kufirit monetar për prokurimet me vlerë të vogël) kishte për qëllim të sillte në vëmendje të
autoriteteve kontraktore se, duke qenë se këto të fundit bëjnë paraprakisht planifikimin e nevojave të
tyre dhe shpesh herë disa prej tyre bëjnë pjesë në shërbime emergjente të cilat nuk e kalojnë vlerën e
lartpërmendur, këto të fundit ishin të detyruara tu nënshtroheshin procedurave të tejzgjatura duke
çuar shpesh herë në realizimin e tyre jo në kohën e kërkuar ose akoma me keq në dështimin e dhënies
së shërbimit.
III.1.3 Në nenin 40 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik” është parashikuar se: “Në rastin kur procedura e prokurimit me vlerë të vogël kryhet me
mjete elektronike, anëtarët e komisionit ftojnë të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë, […]. Në çdo
rast, autoriteti kontraktor do të marrë në konsideratë për realizimin e objektit të kontratës vetëm
operatorët ekonomikë të renditur deri në vendin e 5 (pestë) të klasifikimit.” Ky parashikim bazuar
dhe në relacionin shpjegues të paraqitur të ndryshimeve erdhi kryesisht për dy arsye kryesore së pari,
për ti dhënë fund zvarritjes së procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, sidomos në rastet kur
numri i ofertuesve është i madh, por edhe për të evituar abuzimet e mundshme për të zgjedhur
operatorin me ofertën më të lartë ekonomike. Pra, fryma e parashikuar tashmë në aktet nën ligjore, se
autoritetet kontraktore duke qenë se kanë të gjitha mundësitë për të parashikuar dhe për të llogaritur
fondet limit lidhur me procedurat vjetore që ato duan të realizojnë, duhet të evitojnë mesa është e
mundur realizimin e tyre nëpërmjet procedurave të cilat kërkojnë kohë të gjatë deri në nënshkrimin e
kontratës.
III.1.4 Komisioni i Prokurimit Publik referuar arsyetimit të mësipërm mbi argumentin ligjor, ecurisë
së zhvillimit të kësaj procedure ku jemi përpara një ankimimi mbi vlerësimin e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, i cili lidhet me skualifikimin e operatorit ekonomikë ankimues “Akademia e
Shëndetit Publik Labyrinth” sh.p.k nga kjo procedurё prokurimi, dhe pasi konstatoi se fondi limit i
përllogaritur nga autoriteti kontraktor është më i ulët se 800 000 lekë gjykon se, procedura e
mësipërme duhet të anullohet dhe autoriteti kontraktor në rishpalljen e saj duhet ti referohet
procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, siç përshkruhet në nenin 40 të Rregullave të Prokurimit
Publik.
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”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të anulojë procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime ” me Nr. Ref-52740-10-102016 me objekt " Deratizim, Dezinfektim, Dezinsektim" me fond limit 472,819 leke pa
TVSH, zhvilluar në datë 24.10.2016 nga autoriteti kontraktor Autoriteti Portual Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse sipas konstatimeve të Komisionit të
Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Akademia e Shëndetit Publik Labyrinth” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Nr. 2294 Protokolli; Datë 15.11.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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