REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 171/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimin e kritereve të kualifikimit për procedurёn e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbim evadim
mbetjesh të rrezikshme spitalore në S.U. Shefqet Ndroqi”, me fond
limit 2.428.416 lekë, parashikuar për t’u zhvilluar në datën
15.02.2016, nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar Shefqet
Ndroqi Tiranë.

Ankimues:

“Euroteam” sh.p.k.
Fshati “Fortuzaj”, Magazinë 1-Kat, Vaqarr, Tiranё.

Palë e ankimuar:

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë
Rruga “Shefqet Ndroqi”,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, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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, 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, i cili e ka
refuzuar pjesërisht atë, dhe më pas 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 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 05.02.2016 është publikuar në Sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbim evadim mbetjesh të rrezikshme
spitalore në S.U. Shefqet Ndroqi”, me fond limit 2.428.416 lekë, parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tiranë.
II.2. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kërkesave të përcaktuara në pikat 5 dhe
6 të kapacitetit teknik dhe ligjor të operatorëve ekonomikë, e konkretisht:
5. Kërkohet që ofertuesi të paraqesi CV e specialisteve qe jane te kontraktuar dhe qe jane te
trajnuar per trajtimin e mbetjeve te rrezikshme spitalore anatomike si dhe Liçencat
profesionale, nqse kanë të tilla;
6. Operatori duhet të ketë në stafin e tij një inxhinier mjedisi të pajisur me çertifikatë nga
Ministria e Mjedisit për vleresimin ne mjedis;
II.3. Në datën 12.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 85/5 prot., mbritur pranë
selisë së ankimuesit nëpërmjet shërbimit postar në datën 19.02.2016, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën e tij me pretendimin se ajo kishte
mbëritur pranë këtij institucioni jashtë afateve ligjore të përcaktuara në LPP dhe RRPP.
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II.4. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankimin e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 09.03.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar;

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Kërkohet që ofertuesi të paraqesi CV e specialistëve që janë të
kontraktuar dhe që janë të trajnuar për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike si
dhe Licencat profesionale, n.q.s. kanë të tilla”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik dhe ligjor i operatorëve ekonomikë, pika 5 përcaktohet: “Kërkohet që ofertuesi të paraqesi
CV e specialistëve që janë të kontraktuar dhe që janë të trajnuar për trajtimin e mbetjeve të
rrezikshme spitalore anatomike si dhe Licencat profesionale, n.q.s. kanë të tilla.”
III.1.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet se: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
Ndërsa, në pikën 5 përcaktohet: “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) një 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
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”
III.1.3. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
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paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të
kontratës. Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor
është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet e duhura në lidhje me
eksperiencat e mëparshme, në përputhje dhe në përpjesëtim me natyrën dhe volumin e kontratës
objekt prokurimi. Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij
kriteri duhej të bazohej në përcaktimet e bëra në rregullat e prokurimit publik, duke përcaktuar
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtij kriteri.
Kriteri i sipërcituar në tërësinë e tij nuk është hartuar në mënyrën e duhur dhe në përputhje me
legjislacionin e prokurimit publik. Autoriteti kontraktor, referuar dispozitës ligjore të mësipërme,
për të krijuar një panoramë mbi kapacitetet teknike dhe profesionale të ofertuesve duhet të
kufizohet në kërkesën e tij mbi paraqitjen e licencave profesionale për realizimin e shërbimit
objekt prokurimi, listën e personelit kryesor të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit ku
të të përfshihen CV-të e tyre dhe në çdo rast, duhet të përcaktojë qartë (llojin) licencat personale
profesionale të personelit, nëse do të kërkojë të tilla, duke shmangur konfuzionin tek ofertuesit
në pergatitjen e ofertave të tyre, pasi kriteret kualifikuese duhet të jenë të qarta dhe të sakta pa
përcaktime të kushtëzuara, të cilat mund të çojnë në një vlerësim subjektiv të ofertave
ekonomike të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedure prokurimi.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Operatori duhet të ketë në stafin e tij një inxhinier mjedisi të pajisur me
çertifikatë nga Ministria e Mjedisit për vleresimin ne mjedis”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik dhe ligjor i operatorëve ekonomikë, pika 6 përcaktohet: “Operatori duhet të ketë në stafin
e tij një inxhinier mjedisi të pajisur me çertifikatë nga Ministria e Mjedisit për vleresimin ne
mjedis.”
III.2.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet se: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të
jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
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Ndërsa, në pikën 5 përcaktohet: “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) një 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
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”
III.1.3. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të
kontratës. Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.
Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, duke qenë se shërbimi i kërkuar nga
autoriteti kontraktor është i një rëndësie të veçantë, me rrezikshmëri dhe ndikim të lartë në
mjedis, është mëse e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë zotërojnë kapacitetet e
duhura në lidhje me personelin e nevojshëm, duke vërtetuar se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale e organizative, në përputhje dhe në përpjesëtim me natyrën dhe
volumin e kontratës objekt prokurimi.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, në vendosjen e
kriterit të sipërcituar, është bazuar në përcaktimet e bëra në rregullat e prokurimit publik dhe në
përputhje me legjislacionin e prokurimit publik.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. nuk qëndron.

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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Euroteam” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbim evadim mbetjesh
të rrezikshme spitalore në S.U. Shefqet Ndroqi”, me fond limit 2.428.416 lekë,
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor Spitali
Universitar Shefqet Ndroqi Tiranë, vetëm lidhur me njërin prej pretendimeve të tij.
2. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në Dokumentat e Tenderit.
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 operatori
ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 341 Protokolli; Datë 25.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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