REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 187/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimin e kritereve të kualifikimit për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, nr. REF-23089-02-08-2016, me objekt
“Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore”, me fond limit
7.487.040 lekë, parashikuar për t’u zhvilluar në datën 04.03.2016, nga
autoriteti kontraktor Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli, Elbasan.

Ankimues:

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

Palë e ankimuar:

Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli”, Elbasan
Drejtoria e Spitalit, Elbasan.

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 09.02.2016 është publikuar në Sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, nr. REF-23089-02-08-2016, me objekt “Grumbullim,
trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore”, me fond limit 7.487.040 lekë, parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 04.03.2016, nga autoriteti kontraktor Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli,
Elbasan.
II.2. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kërkesave të përcaktuara në Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit, e konkretisht:
1. Shkronja “a)” e Kapacitetit ekonomik dhe financiar: “Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre)
viteve të fundit duhet të ketë një vlerë sa e fondit limit. Vërtetim për deklarimin e xhiros vjetore,
lëshuar nga administrata tatiomore, ku të vërtetohet se xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre)
viteve të fundit duhet të ketë një vlerë sa e fondit limit.”
2. Pika 1 e Kapacitetit Teknik: “Shërbime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit
të aktivitetit të operatorit, në vlerën prej 40% e fondit limit të vënë në dispozicion. Këto shërbime
të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
a. Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është i realizuar me institucione shtetërore, operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të
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shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e
sukseshëm të kësaj kontrate;
b. Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, operatori ekonomik
do ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet private të
shoqëruar me faturën përkatëse tatimore të shitjes.”, duke pretenduar se ky është një
kriter diskriminues pasi favorizon vetëm ata operatorë, të cilët kanë realizuar shërbime të
së njëjtës natyrë me një vlerë sa 40% e vlerës së fondit limit e duke përjashtuar ata të cilët
numd të kenë realizuar kontrata me vlerë më të vogël se 40% ... ;
3. Pika 3 e Kapacitetit Teknik: “Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të
siguruar për periudhën Janar - Dhjetor 2015, e shoqëruar me listëpagesat (formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë ku të jenë emrat e punonjësëve.
Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2015 të jetë jo më i vogël se 10
(dhjetë) punonjës; në lidhje me këtë ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim nga dega e tatim taksave
për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të shoqëruar dhe me
listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore.”, duke pretenduar se kërkesa për 10
punonjës nuk është në përputhje me objektin e prokurimit;
4. Pika 4 e Kapacitetit Teknik: “Vërtetim se zotëron një aparat trajtimi për mbetje, grirës sterilizues
me certifikatë ISO-CE.”, duke pretenduar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe e paqartë lidhur
me këto certifikata që duhet të dorëzohen;
5. Pika 10 e Kapacitetit Teknik: “Të përdorë kontenierë një përdorimsh plastike dhe kartoni sipas
standardeve të OBSH dhe ligjit nr. 798, datë 20.09.2010 “Mbi mbetjet spitalore”. Për këtë
operatori ekonomik duhet të paraqesë mostrat e kontenierëve ditën e dorëzimit të ofertave.”,
duke pretenduar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe e paqartë lidhur me standardet që duhet
të plotësohen apo respektohen për mostrat e kontenierëve;
II.3. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 305/2 prot., mbritur pranë
selisë së ankimuesit nëpërmjet shërbimit postar në datën 19.02.2016, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Euroteam” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.4. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e kërkesave të përcaktuara në
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, e konkretisht:
1. Pika 1 e Kapacitetit Teknik: “Shërbime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit
të aktivitetit të operatorit, në vlerën prej 40% e fondit limit të vënë në dispozicion. Këto shërbime
të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
a. Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është i realizuar me institucione shtetërore, operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të
shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e
sukseshëm të kësaj kontrate;
b. Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, operatori ekonomik
do ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet private të
shoqëruar me faturën përkatëse tatimore të shitjes.”, duke pretenduar se ky është një
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kriter diskriminues dhe si i tillë duhet të modifikohet, duke përcaktuar faktin që kontratat
e mëparshme duhet të jenë të ngjashme dhe jo të së njëjtës natyrë siç është përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në DT.
2. Pika 3 e Kapacitetit Teknik: “Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të
siguruar për periudhën Janar - Dhjetor 2015, e shoqëruar me listëpagesat (formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë ku të jenë emrat e punonjësëve.
Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2015 të jetë jo më i vogël se 10
(dhjetë) punonjës; në lidhje me këtë ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim nga dega e tatim taksave
për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të shoqëruar dhe me
listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore.”, duke pretenduar se kërkesa për 10
punonjës nuk është në përputhje me objektin e prokurimit si dhe rezulton një dublim në hartimin
e kriterit, lidhur me dorëzimin e listëpagesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore
(formularët E-sig 025 a);
3. Pika 4 e Kapacitetit Teknik: “Vërtetim se zotëron një aparat trajtimi për mbetje, grirës sterilizues
me certifikatë ISO-CE.”, duke pretenduar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe e paqartë lidhur
me këto certifikata që duhet të dorëzohen;
4. Pika 10 e Kapacitetit Teknik: “Të përdorë kontenierë një përdorimsh plastike dhe kartoni sipas
standardeve të OBSH dhe ligjit nr. 798, datë 20.09.2010 “Mbi mbetjet spitalore”. Për këtë
operatori ekonomik duhet të paraqesë mostrat e kontenierëve ditën e dorëzimit të ofertave.”,
duke pretenduar se kjo kërkesë është diskriminuese dhe e paqartë lidhur me standardet që duhet
të plotësohen apo respektohen për mostrat e kontenierëve;
II.5. Në datën 07.03.2016 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 “Shërbime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit, në vlerën prej 40% e fondit limit të vënë në dispozicion. ...”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
Teknik, pika 1 kërkohet: “Shërbime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit, në vlerën prej 40% e fondit limit të vënë në dispozicion. Këto shërbime të
së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
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a. Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është i realizuar me institucione shtetërore, operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të
shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e
sukseshëm të kësaj kontrate;
b. Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, operatori ekonomik do ta
vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet private të shoqëruar me
faturën përkatëse tatimore të shitjes.”
III.1.2. 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 e
mëposhtme 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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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.”
III.1.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 3, përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e
mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të
kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të
madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë
tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e
realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.”
III.1.4. 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.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në vendosjen e këtij
kriteri duhej të bazohej në përcaktimet e bëra në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik për të
kërkuar dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme dhe jo “të së njëjtës natyrë”.
Gjithashtu, kërkesa e sipërcituar “Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte
private, operatori ekonomik do ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur kontratën e lidhur me
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subjektet private të shoqëruar me faturën përkatëse tatimore të shitjes.” nuk është në përputhje
me dispozitën ligjore të sipërcituar në pikën III.1.3., ku përcaktohet qartë se për përvojën e
mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes.
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 “Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar
për periudhën Janar - Dhjetor 2015, shoqëruar me listëpagesat (formularët E-sig 025 a) për
këtë periudhë ku të jenë emrat e punonjësëve. Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës Janar
- Dhjetor 2015 të jetë jo më i vogël se 10 (dhjetë) punonjës.
Në lidhje me këtë ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim nga dega e tatim taksave për pagesën e
kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të shoqëruar dhe me listëpagesat e
kontributeve të sigurimeve shoqërore.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, pika 3 përcaktohet: “Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të
siguruar për periudhën Janar - Dhjetor 2015, e shoqëruar me listëpagesat (formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë ku të jenë emrat e punonjësëve. Numri mesatar i punonjësve gjatë
periudhës Janar - Dhjetor 2015 të jetë jo më i vogël se 10 (dhjetë) punonjës. Në lidhje me këtë
ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim nga dega e tatim taksave për pagesën e kontributeve të
sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore të shoqëruar dhe me listëpagesat e kontributeve të
sigurimeve shoqërore.”
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.”
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.2.3. 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 teknike e
konkretisht fuqinë punëtore, 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 numri i punonjësve, i përcaktuar nga
autoriteti kontraktor për kryerjen e këtij shërbimi, nuk është në përpjestim me natyrën dhe vlerën
e kontratës objekt prokurimi e rrjedhimisht duhet të ulet, duke rritur konkurencën dhe stimuluar
pjesëmarrjen e biznesit të vogël.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Vërtetim se zotëron një aparat trajtimi për mbetje, grirës sterilizues me
certifikatë ISO-CE.” dhe kriterit “Të përdorë kontenierë një përdorimsh plastike dhe kartoni
sipas standardeve të OBSH dhe ligjit nr. 798, datë 20.09.2010 “Mbi mbetjet spitalore”. Për këtë
operatori ekonomik duhet të paraqesë mostrat e kontenierëve ditën e dorëzimit të ofertave.”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, përcaktohet:
Pika 3 “Vërtetim se zotëron një aparat trajtimi për mbetje, grirës sterilizues me certifikatë ISOCE.”
Pika 10 “Të përdorë kontenierë një përdorimsh plastike dhe kartoni sipas standardeve të OBSH
dhe ligjit nr. 798, datë 20.09.2010 “Mbi mbetjet spitalore”. Për këtë operatori ekonomik duhet
të paraqesë mostrat e kontenierëve ditën e dorëzimit të ofertave.”
III.3.2. Në VKM nr. 798, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e
Mbetjeve Spitalore”, Kreu III, pika 8.10, përcaktohet se: “Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve
spitalore kryhet me metodat sipas shtojcës 3.”
Ndërsa në Shtojcën 3 të kësaj dispozite përcaktohet: “Metoda për Trajtimin dhe Asgjësimin:
1. Incenerim.
2. Autoklavim:
a) Presion,
b) Presion - avull,
c) Presion - avull - copëtim.
3. Sterilizim me mikrovalë.
4. Sterilizim – UV.
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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.3.3. Në VKM nr. 798, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e
Mbetjeve Spitalore”, Kreu III, pika 8.6, përcaktohet se: “Kontejnerët e mbetjeve të rrezikshme
spitalore duhet të përmbushin kërkesat e përcaktuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara,
të etiketohen në përputhje me shtojcën 2.B dhe të magazinohen në mënyrë të tillë që të lejojnë
hyrjen për qëllime inspektimi.”
III.3.4. 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/ç përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti
kontraktor kërkon: … 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.3.4. 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, gjithçka në funksion të 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 makineritë apo asete të tjera fizike, 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.
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.
Gjithashtu, referuar kriterit të sipërcituar, konstatohet se autoriteti kontraktor nuk është
mbështëtur në dispozitat ligjore përkatëse“Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, ku referuar
pikës III.3.2. përcaktohen qartë metodat për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë
kriterin e sipërcituar duke përcaktuar realizimin e asgjësimit të mbetjeve me njërën prej
metodave të përcaktuara në VKM nr. 798, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për
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Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, si dhe duke përcaktuar certifikimin e impjantit përkatës
sipas standardeve ISO – CE ose ekuivalentin e tyre.
Lidhur me kriterin e përcaktuar mbi kontejnerët e transportimit të mbetjeve të rrezikshme
spitalore, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të saktësojë, sipas dispozitave ligjore
përkatëse“Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, ku referuar pikës III.3.3. përcaktohen qartë
se këta kontejnerë duhet të përmbushin kërkesat e përcaktuara nga O.B.SH. (agjenci e
specializuar e Organizatës së Kombeve të Bashkuara) dhe të etiketohen në përputhje me shtojcën
2.B të përcaktuar në VKM nr. 798, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Rregullores “Për
Administrimin e Mbetjeve Spitalore”.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Euroteam” sh.p.k. 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
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Euroteam” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, nr. REF-23089-02-08-2016, me
objekt “Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore”, me fond limit 7.487.040
lekë, parashikuar për t’u zhvilluar në datën 04.03.2016, nga autoriteti kontraktor Qendra
Spitalore Xhaferr Kongoli, Elbasan.
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. 342 Protokolli; Datë 25.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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