KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 424/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.07.2019 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Delta
Pharma - Al” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me nr. REF-08597-02-16-2019, me objekt: Loti 21
“Epoetine (Alfa/Zeta) 30.000 UI/0.75 ml”, me fond limit
12.675.008,30 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.03.2019, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale.”

Ankimues:

“Delta Pharma - Al” sh.p.k.
Autostrada Tiranë – Durrës, Km.3, Mëzez, Kashar, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Rruga e Kavajës, Nr. 1001, 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.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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 18.02.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-0859702-16-2019, me objekt: Loti 21 “Epoetine (Alfa/Zeta) 30.000 UI/0.75 ml”, me fond limit
12.675.008,30 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Ministria
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
II.2. Në datën 13.03.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në
datë 07.05.2019 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
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1. “Delta Pharma - Al” sh.p.k. (për njësi)
2. “Pegasus” sh.p.k. (për njësi)

7.777 lekë, skualifikuar
10.020 lekë, kualifikuar

II.4. Në datën 07.05.2019, operatori ekonomik “Delta Pharma - Al” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për vlerësimin e procedurës së prokurimit si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
për arsyet si më poshtë vijon:
“Ne shtojcen 1 “Formulari i Ofertes” ka deklaruar MAH: Sandoz GMBH Biochemister, Kudli
Austri dhe origjina e vendit te prodhimit:Austri/Gjermani.Ne certefikaten e autorizimit te tregtimit
leshuar nga AKBPM nr.216 dt.29.09.2015 :MAH eshte Sandoz GMBH Biochemister, Kudli Austri,
Prodhuesi:IDT BIOLOGIKA KUNDLI AUSTRIGP GRENZACH-ËYHLEN, GJERMANI.
Per plotesimin e pikes 6 te KVK, dokumenti “MAH” i paraqitur nepermjet te cilit autoriziohet te
tregtoje barnat ne vendin tone, ështe leshuar nga LEK Sandoz company ne Maqedoni, nderkohe
MAH sipas certefikates se rinovimit te AKBPM eshte Sandoz GMBH Biochemister, Kudli Austri
(si mbajtes i autorizimit te tregtimit). Bazuar ne VKM-në 299 date 08.04.2015 “Per miratimin e
rregullores per dhenien e autorizimit te tregtimit te barnave e te klasifikimit te tyre ne Republiken
e Shqiperise”, i ndryshuar, per ndryshmin e emrit ose adreses se MAH kerkohet aprovim nga
AKBPM pasi klasifikohen si ndryshime te tipit 1A (ndryshime administrative). Ne kete rast ne
regjistrin e AKBPM (verifikimi i tij nga emaili mberritur Kryetarit te KVO)nuk rezulton nje
ndryshim i tille por si MAH eshte i percaktuar Sandoz GMBH Biochemister, Kudli Austri.
Gjithashtu Autorizimin e MAHUT per plotesimin e pikes 6 te KVK eshte i panoterizuar dhe
paperkthyer. Nuk plotesohet pika 6 e KVK “6.Për barnat e parashikuara në pikën 4 të KVK të
DST, kërkohet Autorizim (i vlefshëm për periudhën 2019 - 2020), lëshuar nga MAH (mbajtësi i
autorizimit të tregtimit), nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat
e tij në vendin tonë” si dhe detyrimi ligjor ne DST “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë
ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të
rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.”
Rrjedhimisht ky OE skualifikohet.”
II.5. Operatori ekonomik “Delta Pharma - Al” sh.p.k. në datën 13.05.2019 ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, me
pretendimet si më poshtë vijon:
[…] Në lidhje me argumentin se Autorizimi nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet
të tregtojë barnat MAH në vendin tonë nuk është lëshuar nga MAH, ju bëjmë me dije se bazuar në
kontratat midis Sandoz GmBH si MAH e produktit dhe Lek Skopje D.o.o.el., Maqedoni (a Sandoz
Company) e cila është përgjegjëse për rajonin dhe Shqipërinë, Autorizimi për vënien në treg të
produktit lëshohet vetëm nga Lek Sandoz Maqedoni.
Për këtë arsye, edhe Autorizimi për importin dhe vendosjen në treg të produkteve nga Sandoz,
EBEËE dhe produktet brand të Novartis: Anafranil, Foradil, Zaditen nga Delta Pharma-AL,
Tiranë drejtuar Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe pajisjeve mjekësore është lëshuar po nga
Lek (a Sandoz Company), Maqedoni, jo secila MAH përkatëse, pasi është paraqitur pranë
Agjencise baza ligjore për këtë Autorizim. Ju lutem gjeni bashkëngjitur një kopje të autorizimit.
Gjithashtu ky informacion mund të verifikohet pranë Agjencise Kombëtare të Barnave dhe
Pajisjeve Mjekësore. Ju informojmë se importojmë rregullisht barnat sipas autorizimit të
mësiperm, nga MAH të ndryshme. Gjithashtu MAH e produktit Binocrit 30.000 IU/0.75 ml
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vazhdon të mbetet Sandoz GmBH Austri, ashtu sic është deklaruar në regjistrin e barnave dhe në
Certifikatën e Autorizimit të Tregëtimit. Produktet importohen sipas të gjitha të dhënave të
regjistruara në regjistrin e barnave dhe në paketimin e jashtëm është qartësisht I shprehur
Mbajtësi i Autorizimit të Tregëtimit. Ju lutem gjeni bashkëngjitur një kopje të Autorizimit të
dorëzuar pranë Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore lëshuar nga Lek, Maqedoni sipas
të cilit importohen produktet Sandoz, EBEËE dhe produktet brand të Norvatis: Anafranil, Foradil,
Zaditen.
II.6. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe dokumentacionit
bashkëngjitur ankesës së operatorit ekonomik ankimues, autoriteti kontraktor në datën 20.05.2019,
me anë të shkresës nr.1004/28 prot., i ka kthyer përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues
duke e refuzuar atë, me arsyetimin si më poshtë vijon:
“[…] Lidhur me pretendimet e OE ankimues për arsyen e skualifikimit të sipërcituar, Komisioni i
Shqyrtimit të Ankesave pasi lexoi pretendimet e ankimuesit arsyeton si më poshtë: Autorizimin e
MAHUT për plotësimin e pikës 6 të KVK është i panoterizuar dhe papërkthyer, në kundërshtim me
pikën 6 e KVK “6.
Për barnat e parashikuara në pikën 4 të KVK të DST, kërkohet Autorizim (i
vlefshëm për periudhën 2019 - 2020), lëshuar nga MAH (mbajtësi i autorizimit të tregtimit),
nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat e tij në vendin tone” si
dhe detyrimin ligjor në DST “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara
të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta,
konsiderohen si kushte për skualifikim”.
Në dokumentat e tenderit, Seksioni IV procedura, pika IV.6 është përcaktuar shprehimisht: “Gjuha
(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Shqip X Anglisht Tjetër, në DST
parashikohet se nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në
gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. (shtojca 9 e
DST), si dhe Kreun II. Pika 1.1 “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1. Hartimi I
ofertës, të DST, ku citohet se “1.1 Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
DT do të refuzohen si të papranueshme.”
Sa më sipër, duke qenë se autorizimi ku OE ankimues mbështet pretendimet e tij nuk është në
formën e kërkuar, pra nuk është i vlefshëm, komisioni nuk mund të shqyrtojë në themel ankesën
tuaj. Sa më sipër pretendimi i OE ankimues nuk qëndron.
II.7. Në datën 27.05.2019 operatori ekonomik “Delta Pharma - Al” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik duke të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë
autoriteti kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr. 342/1 prot., datë 28.05.2019, protokolluar me tonën në datën
30.05.2019, me objekt “Informacion mbi procedurën e prokurimit “Rikonstruksion fasade dhe
ambjente të brendshme në Degën Doganore Bllatë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Delta Pharma - Al” sh.p.k. se
arsyeja e skualifikimit të ofertës së tij ekonomike “Gjithashtu Autorizimin e MAHUT per
plotesimin e pikes 6 te KVK eshte i panoterizuar dhe paperkthyer. Nuk plotesohet pika 6 e KVK
“6.Për barnat e parashikuara në pikën 4 të KVK të DST, kërkohet Autorizim (i vlefshëm për
periudhën 2019 - 2020), lëshuar nga MAH (mbajtësi i autorizimit të tregtimit), nëpërmjet të cilit
konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat e tij në vendin tonë” si dhe detyrimi ligjor
ne DST “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e
mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 9, “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 4 dhe 6 e “Kapacitetit teknik”,
të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka
kërkuar si më poshtë vijon:
[...]
4.Për barnat (e listës së DST) të autorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë, duhet të
paraqitet:
- dokumenti i cili konfirmon se bari i ofertuar, është i pajisur me autorizim për tregtim në
Republikën e Shqipërisë, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
/ose/
- autorizimi për tregtim i barit, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve
Mjekësore, brenda afatit të tij të vlefshmërisë.
[...]
6.Për barnat e parashikuara në pikën 4 të KVK të DST, kërkohet Autorizim (i vlefshëm për
periudhën 2019 - 2020), lëshuar nga MAH (mbajtësi i autorizimit të tregtimit), nëpërmjet të cilit
konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat e tij në vendin tonë.
Gjithashtu në paragrafin e fundit të “Kapacitetit teknik”, në dokumentat standarte të tenderit,
parashikohet:
“Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim.”
III.1.2. Në shtojcën 9, “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit”, të dokumentave standarte
të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, është përcaktuar si vijon: “Nëse gjuha e
përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të
shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.”
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III.1.3. Gjithashtu, në dokumentat e tenderit, Seksioni IV Procedura, pika 4.6 është përcaktuar
shprehimisht: 4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Shqip X

Anglisht

Tjetër _______________

III.1.4. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, për të përmbushur kriterin e
mësipërm, operatori ekonomik “Delta Pharma - Al” sh.p.k., ka paraqitur:
- Autorizim për Tregëtim, Nr.216 prot., datë 29.09.2015, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e
Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.
- Autorizim prodhuesi për tregëtimin e barnave, datë 11.03.2019, lëshuar nga kompania Lek
Spopje d.o.o.e.l, Sandoz Company, për subjektin “Delta Pharma - Al” sh.p.k. (Dokument
ky në gjuhë të huaj, i papërkthyer dhe i panoterizuar).
III.1.5. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin 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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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. Në nenin 14 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht: “Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e
lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe”.
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, në
sistemin e prokurimit elektronik, KPP konstaton se, për të përmbushur kriterin e vendosur nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit objekt shqyrtimi, operatori ekonomik ankimues ka
paraqitur Autorizim prodhuesi për tregëtimin e barnave, datë 11.03.2019, lëshuar nga kompania
Lek Spopje d.o.o.e.l, Sandoz Company, për subjektin “Delta Pharma - Al” sh.p.k. Ky dokument
është paraqitur në gjuhë të huaj, dhe është i papërkthyer dhe i panoterizuar.
Nisur nga arsyeja e skualifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktor se “Autorizimi i MAHUT për
plotësimin e pikës 6 të KVK është i panoterizuar dhe papërkthyer”, KPP gjykon se, përcaktimi i
bërë në dokumentat e tenderit, si në seksionin IV, ashtu edhe në Shtojcën 9 “Kriteret e
përgjithshme të kualifikimit”, aq më tepër në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, është përkufizuar qartë që gjuha e përdorur është
gjuha shqipe dhe rrjedhimisht çdo dokument i paraqitur në gjuhë të huaj duhet të jetë në gjuhën
shqipe, ose i përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe, përcaktim ky që vlen për çdo dokument
të paraqitur në këtë procedurë prokurimi. Sqarojmë se përkufizimi ligjor i mësipërm është
gjithpërfshirës, pra për të gjithë dokumentacionin përkatës që paraqitet në këtë procedurë
prokurimi.
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III.1.8. Në kushtet kur, në dokumentat e tenderit të hartuara e të miratuara nga Agjencia e
Prokurimit Publik, e konkretisht në kriteret e përgjithshme të kualifikimit, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë, është përcaktuar qartë e saktë që
“Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të
shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”, atëherë i gjithë dokumentacioni i
paraqitur në procedurën e prokurimit duhet të jetë në gjuhën shqipe ose i përkthyer i noterizuar në
gjuhën shqipe, përcaktim ky gjithpërfshirës që i përket çdo lloj dokumentacioni që do të paraqitet
në këtë procedurë prokurimi nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës. Ndërkohë që edhe ligjvënësi
e ka përcaktuar dhe e ka sqaruar mjaft qartë momentin dhe mënyrën e paraqitjes së
dokumentacionit në një procedurë prokurimi, përsa i përket gjuhës së përdorur. Referuar seksionit
II të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se:
“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të
papranueshme”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e ankimuesit nuk janë
përmbushur të gjitha kërkesat që autoriteti kontraktor ka përcaktuar në këto dokumenta, pasi
ankimuesi është i detyruar të plotësojë çdo kërkesë dhe kriter të vendosur nga autoriteti kontraktor,
të paraqesë çdo dokumentacion që përmban të dhëna dhe elementë që janë gjykuar të nevojshëm
dhe të domosdoshëm nga ana e këtij të fundit. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti
kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës
në një procedurë prokurimi. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë 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.1.9. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët
ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor
dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik do të kishte
paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesave të mësipërme, ai gjithashtu ka pasur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në
pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së.
Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se “[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit
nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5
ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.
Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që
të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin
e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë
tërhequr dokumentet e tenderit […].
Akoma më tej, në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me
kërkesat e mësipërme të autoritetit kontraktor përsa i përket dokumentave të tenderit, publikuar në
sistemin e prokurimeve elektronike, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, ka patur në
dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP.
Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës
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në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti
kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës.
Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e
Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Delta Pharma - Al” sh.p.k. për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron pasi operatori ekonomik
ankimues nuk përmbush kriterin e kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të
K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk
ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në
shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Delta Pharma - Al” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-08597-02-16-2019, me
objekt: Loti 21 “Epoetine (Alfa/Zeta) 30.000 UI/0.75 ml”, me fond limit 12.675.008,30
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.03.2019, nga autoriteti kontraktor, Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 942 Protokolli
Datë 27.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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