KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 673/2019
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 22.10.2019, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Greemed” sh.p.k.
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”,
me nr. REF-22514-05-17-2019, me objekt: Loti V “Set Skaneri”,
me fond limit 1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
06.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhaferr
Kongoli”, Elbasan.

Ankimues:

“Greemed” sh.p.k.
Rruga “Ramazan Demneri”, Nd.1 H, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi
Postar 1022, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

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.
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
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatori ekonomik 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 20.05.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me
nr. REF-22514-05-17-2019, me objekt: Loti V “Set Skaneri”, me fond limit 1.680.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 06.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhaferr
Kongoli”, Elbasan.
II.2. Në datën 06.06.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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Referuar informaconit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, në këtë procedurë
prokurimi, kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat
ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

“Greemed” sh.p.k.
“OES Distrimed” sh.p.k.
“Fedos” sh.p.k.
“Saer Medical” sh.p.k.
“Euromed” sh.p.k.

1490 lekë (për njësi), skualifikuar
1500 lekë (për njësi), skualifikuar
1600 lekë (për njësi), skualifikuar
1740 lekë (për njësi), kualifikuar
1890 lekë (për njësi), skualifikuar

II.3. Në datën 12.06.2019 operatori ekonomik “Greemed” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, me arsyetimin
si më poshtë vijon:
“Mostra e paraqitur nga ana juaj pas testimit nga komisioni i testimit te mostrave, rezulton e
papershtatshme per kryerjen e ekzaminimit, duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit,
kapaciteti teknik 2.3 pika 8 te shtojca.”
II.4. Në datën 14.06.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij ekonomike me pretendimin si më
poshtë vijon:
[...]
Shoqëria “Greenmed” sh.p.k mori pjesë në tendrin “Kërkesë për Propozim”, objekti: “Blerje
materiale mjekimi”, me fond limit/ vlera e pritshme e kontratës 2,218,405 (dy milion e dyqind e
tetëmbëdhjetë mijë e katërqind e pesë) lekë pa TVSH, Loti 5- Set skaneri me fond limit 1,680,000
(një milion e gjashtëqind e tetëdhejtë mijë) lekë pa Tvsh, Ak Qendra Spitalore “Xh.Kongoli”
Elbasan (marrëveshje kuadër) nga ku sot më datë 12.06.2019 rezultoi i skualifikuar si ofertues
ekonomik. Arsyet e refuzimit sipas AK janë:
Mostra e paraqitur nga ana juaj pas testimit nga Komisioni i Testimit të Mostrave rezulton e
papërshtatshme për kryerjen e ekzaminimit duke mos plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit,
kapacitet teknik 2.3, pika 8 te shtojca.
“Greenmed” sh.p.k ka zbatuar me rigorozitet çdo kërkese dokumentacioni të kërkuar në DST e
tenderit pjesëmarrës në objekt “Blerje material mjekimi”, Loti 5 Set skaneri, referuar kritereve
të vendosura prej AK. Me marrjen e përgjiges negative prej AK nuk shihet i arsyetuar vendimi i
marrë.
Kërkojmë të ritestohen mostrat e paraqitura nga ofertuesi ekonomik “Greenmed” sh.p.k nga ana
e Komisionit të Testimit të Mostrave në prani të një përfaqësuesi të kompanisë dhe Ing. Florian
Gjermeni e arsyetuar me përputhjen absolute të bërë nga kompania “Grremed” sh.p.k me
kriteret e vendosura dhe të plotësuara prej saj në këtë tender. Vendimi i AK shihet i pasaktë dhe
arsyet e skualifikimit nuk kanë baza.
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1 .Kerkoj të ritestohen mostrat e paraqitura nga ofertuesi ekonomik “Greenmed” sh.p.k. mha
ana e komisionit të testimit ne prani te “Greemed” sh.p.k., konkretisht një perfaqesuesi e
kompanise dhe Inxh. Florian Gjermeni, e arsyetuar me perputhjen absolute te bere nga
kompania “Greemed” sh.p.k. me kriteret e vendosura dhe te plotesuara prej saj ne kete tender.
2. Te rishikohet vendimi i skualifikimit te kompanise “Greemed” sh.p.k. prej AK.
II.5. Me shkresën nr. 1215/1 prot., datë 17.06.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke mos e pranuar ankesën. Autoriteti kontraktor në kthimin e
përgjigjes së ankesës argumenton se:
[...]
Nisur nga pretendimet e ngritura nga ana juaj njesia e prokurimit mori ne rishyrtim dhe njëher
procesverbalin e vleresimit nga ana e komisionit te vleresimit te ofertave dhe procverbalin e
vleresimit te mostrave mbajtur nga komisioni perkates per kete procedure. Dorezimi i mostrave
behet prane autoritetit kontraktor ne baze te nenit 12 te LPP. Faza e dorëzimit te mostrave i
sherben autoritetit kontraktor per te gjykuar me mire mbi permbushjen e specifikimeve teknike te
kerkuara per objektet që prokurohen, me qellim qe cilesia e mallit te jete ne perputhje me
kerkesat e percaktuara prej tij. Per sa I perkt pretendimit të ngritur nga ana juaj ju informojme
se ne zbatim te LPP, dhe Udhezimit nr.2 date 02.05.2019 nr. 3699 prot të Agjencise se
Prokurimit Publik mbi procesin e administrimit të mostrave nga operatorët ekonomike nuk
parashikohet që testimi I mostrave te behet ne prani te perfaqesuesve te operatoreve pjesemarres
ne procedure. Testimi i mostrave eshte bere nga nje komision perkates, specialist te fushes dhe
eshte dokumentuar me procesvrbalin perkates mbajtur nga ana e tyre. Sa me siper ju informojme
se pretendimet e ngritura nga ana juaj nuk qendrojne pasi nuk jane te parashikuara ne Ligj dhe
nuk merren parasysh.
II.6. Në datën 24.06.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 08.07.2019, nëpërmjet shkresës me nr.1344/1 prot., datë 05.07.2019, me objekt:
“Dërgim informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Greemed” sh.p.k.
II.8. Në datën 14.08.2019, Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit të ankesës së operatorit
ekonomik ankimues me vendimin KPP 541/2019 ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Greemed” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-22514-05-17-2019, me
objekt: Loti V “Set Skaneri”, me fond limit 1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
06.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli”, Elbasan.
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Greemed” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
kualifikuar këtë operator ekonomik.
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 kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Greemed” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.9. Me shkresën nr. 1681 prot, datë 09.09.2019, protokolluar me tonën nr. 541/2 prot datë
11.09.2019, autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli”, Elbasan, njofton se ka
zbatuar vendimin K.P.P 541/2019 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-22514-05-17-2019 me objekt: Loti V “Blerje
skaneri” me fond limit 1.680.000 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 06.06.2019 nga autoriteti
kontraktor, Qendra Spitalore Universitare “Xhaferr Kongoli”, Elbasan.
Gjithashtu referuar informacionit të sipërpërmendur autoritetit kontraktor përkatësisht në
procesverbalet e dative 19.08.2019 dhe 20.08.2019 të mbajtur nga Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave citohet se: “....Nga komisioni vlerësohen ofertat nëse ato janë anomalisht të ulëta.
Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët është si më poshtë:
Loti 5. Set skaneri
FL – Fondi Limit 2500 lekë
O – Oferta
N – Numri i ofertave = 2
ZM – Zbritja e Mundshme
Vlerësohet diferenca ofertës nga fondi limit:
1. Oferta e operatorit ekonomik "Saer Medical" shpk 1740 lekë /njësi.
Diferenca nga fondi limit = 2500 lekë – 1740 lekë = 760 lekë < 625 lekë kjo diferencë < ZM, si
rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët.
2. Oferta e operatorit ekonomik "Greemed" shpk 1490 lekë / njësi.
Diferenca nga fondi limit = 2500 lekë – 1490 lekeë = 1010 leke < 625 lekë kjo diferencë < ZM,
si rr jedhim Oferta është Anomalisht e Ulët.
Për këtë arsye më datë 19.08.2019 dërgohet në mënyrë elektronike të dy operatorëve mesazh ku
kërkohet që më datë 20.08.2019 deri në orën 12.00 të dërgojnë justifikim për ofertën anomalisht
të ulët.
Sa më sipër ri-klasifimi përfundimtar të bëhet më daëte 20.08.2019 nga KVO.
..... Proces-verbali mbahet në mbështetje dhe zbatim të kërkesave të:
- Ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", neni 12, pika 2, (i ndryshuar me ligjin
182/2014 dhe me ligjin Nr.47/2017)
- VKM Nr.914, datë 29.12.2014 "Për Miratirnin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar
me VKM Nr. 797, datë 29.12.2017 Kreut VII, Neni 66
-Udhëzimit të APP "Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në prokurimin me mjete
elektronike".
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Më datë 20.08.2019 ora 12.00 bëhet riklasifikimi përfundimtar, në prani të komisionit dhe
njësisë së prokurimit në rrugë elektronike
Për Lotin 5. Set Skaneri
Operatori ekonomik Saer Medical shpk, ka dërguar në rrugë elektronike justifikimin për ofertë
anomalisht të ulët. `
Operatori ekonomik Greemed shpk, nuk ka dërguar në rrugë elektronike justifikimin për ofertë
anomalisht të ulët.
Sa më sipër në përfundim të kësaj procedure shqyrtimi dhe vlerësimi komisioni i vlerësimit të
ofertave, në zbatim të kërkesave të Ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", neni
53, pikat 3 e 5 (i ndryshuar me Ligjin 182/2014) dhe VKM Nr.914, datë 29.12.2014 "Për
miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", Kreut VII, Neni 66, vendos (me tre vota pro):
Loti 5. Set Skaneri
Të vlerësojë si të vlefshme ofertën e operatorit ekonomik Saer Medicall shpk:
Të rezufojë operatorin Greemed sh.p.k për mos dërgim të justifikimit të ofertës anomalisht të
ulët.
Nga ana e komisionit të rivlerësimit të ofertave zbardhet me shkrim vendimi, për klasifikimin
epërfundimtar të 1(një) ofertave të vlefshme dhe zbardhet me shkrim vendimi. Ky vendim do t’u
njoftohet neë rrugë elektronike operatorëve ekonomikë, nga njësia e prokurimit, duke aplikuar
neë sistemin elektronik.”.
II.10. Në datën 20.08.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, nga ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.

“Greemed” sh.p.k.
“OES Distrimed” sh.p.k.
“Fedos” sh.p.k.
“Saer Medical” sh.p.k.
“Euromed” sh.p.k.

1490 lekë (për njësi), skualifikuar
1500 lekë (për njësi), skualifikuar
1600 lekë (për njësi), skualifikuar
1740 lekë (për njësi), kualifikuar
1890 lekë (për njësi), skualifikuar

II.11. Në datën 20.08.2019 operatori ekonomik “Greemed” shpk është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike lidhur me rivlerësimin e ofertave.
II.12. Në datën 26.08.2019, operatori ekonomik ankimues “Greemed” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij, në mënyrë të përmbledhur me pretendimet si më
poshtë:
Shoqëria "Greemed" shpk mori pjesë në tenderin “Kërkesë Për Propozim”, me objekt: "Blerje
material mjekimi", me fond limit / vlera e pritshme e kontratës 2,218,405 (dymilion e dyqind e
tetëmbëdhjetë mijë e katërqind e pesë) lekë (pa tvsh) Lot 5- “Set Skaneri” me fond limit
1,680,000 (njëmilion e gjashtëqind e tetëdhjetë mijë) lekë (pa-TVSH).

6

Autoriteti kontraktor "Qendra Sspitalore DR. Xhaferr Kongoli”, Elbasan (marrëveshje kuadër)
nga ku më datë 12.06.2019 rezultoj i skualifikuar si ofertues ekonomik. Arsyet e refuzimit sipas
autoritetit kontraktor janë:
-mostra e paraqitur nga ana juaj pas testimit nga komisioni i testimit të mostrave rezulton e
papërshtatshme për kryerjen e ekzaminimit, duke mos plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit,
kapaciteti teknik 2.3, pika 8, të shtojca.
Duke mos u dakordësuar me këtë vendim të autoritetit kontraktor, shoqëria "Greemed" shpk
vendosi të ndjek rrugën e ankimit formal e shkresore drejtuar autoritetit kontraktor. Vendimi i
dhënë nga autoriteti kontraktor konsistonte në mospranim të arsyeve të listuara të ankimit të
bërë prej shoqërisë "Greemed" shpk, si të pajustifikuar skualifikimin e saj prej procedurave të
tenderit.
Referuar këtij ankimi, shoqëria "Greemed" shpk i drejtohet Komisionit të Prokurimit Publik për
të përshkallëzuar ankimin nga ku vendimi që jepet është ky:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Greemed” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-22514-05-17-2019, me
objekt: Loti V “Set Skaneri”, me fond limit 1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
06.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli”, Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Greemed” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
kualifikuar këtë operator ekonomik.
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 kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Greemed” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Më datë 20.08.2019 në oren 14:59 autoriteti kontraktor dërgon mesazhin e arsyes së
skualifikimit për ofertuesin ekonomik “Greemed” shpk: Nuk keni paraqitur justifikim për ofertë
anomalisht të ulët, brenda datës 20.08.2019 pas dërgimit të mesazhit më datë 19.08.2019, për
këtë arsye oferta refuzohet.".
Në rastin konkret në sistemin online të APP-së, "Greemed' sh.p.k nuk ka marrë një mesazh në
datën 19.08.2019 dhe nuk është bërë me dije një ditë më parë siç pretendohet në arsyen e dhënë
të skualifikimit, duke u shkelur në rastin në fjalë e drejta për të qënë të informuar në kohën dhe
në datën e saktë për vijueshmëri të mëtejshme referuar dhe ligjit "Për të Drejtën e Informimit" si
dhe Ligjit "Për Prokurimin publik" të ndryshuar. Në momentin e procedurës së tenderit për të
cilin shoqëria "Greemed' sh.p.k ka marr pjesë nuk është bërë me dije lidhur me arsyen e
tanishme të skualifikimit prej AK që prej fillimisht mbasi si skualifikim të parë ajo nuk e ka hasur
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diçka të tillë. Vetë Ligji "Për Prokurimin Publik" nuk e thotë diçka të tillë në të kundërt si ofertë
anomalisht e ulët shoqëria "Greemed" sh.p.k do të ishte skualifikuar që prej herës së parë. Shihet
pabazë dhe i pajustifikuar ky skualifikim.
Kërkojmë të rishihet arsyeja e skualifimit mbasi s’ka baza ligjore në dhënien e saj Shoqëria
"Greemed" shpk nuk është bërë me dije më datë 19.08.2019 siç pretendohet prej AK lidhur me
mospranimin për ofertë anomalisht të ulët, gjë e cila shpjegon mos reagimin e saj dhe është bërë
me dije vetëm më datë 20.08.2019 në orën 14.59.
II.13. Në datën 27.08.2019, me shkresën nr. 1615/2 prot, operatori ekonomik ankimues
“Greemed” shpk, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga autoriteti kontraktor.
II.14. Në datën 12.09.2019, pala ankimuese “Greemed” shpk ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.15. Nëpërmjet shkresës me nr. 1713/2 prot, datë 18.09.2019, protokolluar me tonën me
nr.1419/2 prot, datë 20.09.2019 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. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Greemed” shpk për skualifikimin
e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se: “Më datë 20.08.2019
në oren 14:59 autoriteti kontraktor dërgon mesazhin e arsyes së skualifikimit për ofertuesin
ekonomik “Greemed” shpk: Nuk keni paraqitur justifikim për ofertë anomalisht të ulët, brenda
datës 20.08.2019 pas dërgimit të mesazhit më datë 19.08.2019, për këtë arsye oferta refuzohet.".
Në rastin konkret në sistemin online të APP-së, "Greemed' sh.p.k nuk ka marrë një mesazh në
datën 19.08.2019 dhe nuk është bërë me dije një ditë më parë siç pretendohet në arsyen e dhënë
të skualifikimit, duke u shkelur në rastin në fjalë e drejta për të qënë të informuar në kohën dhe
në datën e saktë për vijueshmëri të mëtejshme referuar dhe ligjit "Për të Drejtën e Informimit" si
dhe Ligjit "Për Prokurimin Publik" të ndryshuar. Në momentin e procedurës së tenderit për të
cilin shoqëria "Greemed' sh.p.k ka marr pjesë nuk është bërë me dije lidhur me arsyen e
tanishme të skualifikimit prej AK që prej fillimisht mbasi si skualifikim të parë ajo nuk e ka hasur
diçka të tillë. Vetë Ligji "Për Prokurimin Publik" nuk e thotë diçka të tillë në të kundërt si ofertë
anomalisht e ulët shoqëria "Greemed" sh.p.k do të ishte skualifikuar që prej herës së parë. Shihet
8

pabazë dhe i pajustifikuar ky skualifikim. Kërkojmë të rishihet arsyeja e skualifimit mbasi s’ka
baza ligjore në dhënien e saj Shoqëria "Greemed" shpk nuk është bërë me dije më datë
19.08.2019 siç pretendohet prej AK lidhur me mospranimin për ofertë anomalisht të ulët, gjë e
cila shpjegon mos reagimin e saj dhe është bërë me dije vetëm më datë 20.08.2019 në orën
14.59.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikon se “[…] 1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e
mallrave, punëve apo shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me
procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim
dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për: a) anën ekonomike
të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara; b) zgjidhjet teknike të
ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e
punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve; c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo
të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi; ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me
mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të
sigurohet furnizimi. 2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me
ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë
ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo
është e rregullt në të gjitha elementet e saj[…]”.
III.1.2. Nga interpretimi literal i nenit 56 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se barra e provës mbi argumentin
e ofertës anomalisht të ulët i përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar nga
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe në zbatim të VKM 914/2014. Gjithashtu, K.P.P. gjykon
se argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të plotësojë katër kushte kumulative
për ti dhënë garanci si edhe bindje autoritetit kontraktor. Së pari, operatori ekonomik ankimues
duhet të dorëzojë në mënyrë të detajuar anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të
prodhimit ose të shërbimeve të ofruara, gjithashtu duhet të paraqesë para autoritetit kontraktor
zgjidhjen teknike zgjidhjet teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta dhe/ose ndonjë kusht
favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e
mallrave apo të shërbimeve. Gjithashtu është detyrë e operatorëve ekonomikë oferta e të cilëve
është konstatuar anomalisht e ulët të paraqesin prova shkresore para autoritetiti kontraktor në
lidhje me origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi, si
edhe së fundmi duhet të vërtetojë zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë
dhe kushtet e punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
K.P.P. gjykon se katër kushtet e mësipërme të parashikuara nga lex specialis janë kushte
kumulative të cilat më anë të provave shkresore dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar
nga operatorët ekonomikë ankimues, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët. Referuar nenit
56 pika 2 të LPP-së autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me
ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë
ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është
e rregullt në të gjitha elementet e saj. K.P.P gjykon se nga interpretimi teleologjik i normës së
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mësipërme (qëllimi i saj) lidhet drejtpërdrejtë me shmangijen e riksut që mund të sjellë një ofertë
e cila rezulton anomalisht e 14 ulët.
K.P.P. gjykon se risku që shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa
drejtime ku ndër të tjera si: rreziku për mos kryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur;
rreziku i tërheqjes së operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit
nga mos kryerja e shërbimit brenda afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë
në kohë nga mos kryerja e shërbimit gjatë periudhës së ri publikimit të procedurës së tenderit në
rast të mos zbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton
anomalisht e ulët. Gjithashtu, K.P.P. thekson se referuar nenit 1 gërma “b” “Objekti dhe qëllimi”
i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Objekt i
këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të
shërbimeve nga autoritetet kontraktore.të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë
shpenzimet procedurale; Mirëpërdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm përzgjedhjen nga
autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së ofertës fituese referuar
“çmimit më të ulët”), por gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të
vijnë nga oferta të cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përllogaritjes të
parashikuar në ligj.
III.1.3. Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit ekonomik ankimues dhe procesverbalit të mbajtur
nga KVO më datë 19.08.2019, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se oferta në vlerën 1490
lekë / njësi pa tvsh, në respekt të nenit 66 pika 5 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2017 të Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, rezulton
anomalisht e ulët, ndaj, autoriteti kontraktor ka vendosur që në zbatim të parashikimeve të lex
specialis, neni 56 dhe nenit 66 të VKM 914/2014, t’i kërkojë sqarime operatorit ekonomik
ankimues mbi ofertën e dorëzuar në këtë procedurë prokurimi, ku konkretisht citohet si vijon: “...
Për këtë arsye më datë 19.08.2019 dërgohet në mënyrë elektronike të dy operatorëve mesazh ku
kërkohet që më datë 20.08.2019 deri në orën 12.00 të dërgojnë justifikim për ofertën anomalisht
të ulët.”.
III.1.4. Referuar materialeve të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, konstatohet se autoriteti
kontraktor në datën 19.08.2019 ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit ku ka vendosur
të njoftojë operatorët ekonomikë për argumentim oferte anomalisht të ulët dhe në datën
20.08.2019 ka kryer klasifikimin përfundimtar duke njoftuar operatorin ekonomik ankimues për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se Nuk keni paraqitur justifikim për ofertë
anomalisht të ulët, brenda datës 20.08.2019 pas dërgimit të mesazhit më datë 19.08.2019, për
këtë arsye oferta refuzohet”, duke vepruar në kundërshtim me përcaktimet e nenit 56 të ligjit për
prokurimin publik ku përcaktohet qartësisht se:
Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve apo
shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai, përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të
ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune
shpjegime për elemente të veçanta të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
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b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj[…]”.
Sa më sipër, rezulton se, autoriteti kontraktor në lidhje me procesin e ofertës anomalisht të ulët
nuk ka zbatuar asnjë nga pikat e parashikuara në nenin 56 si më sipër cituar dhe nuk ka
respektuar as mënyrën e njoftimit të operatorit ekonomik me ofertë anomalisht të ulët dhe as
afatin për dorëzimin e këtij argumenti, sicc është përcaktuar qartësisht në nenin 56 që autoriteti
kontraktor përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit
ekonomik përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të
veçanta të ofertës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor nuk ka respektuar përcaktimet e
parashikuara në nenin 56 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
lidhur me procedurën që duhet ndjekur nga autoritetet kontraktore në rastet e konstatimit të një
apo më shumë ofertave anomalisht të ulta, pasi nuk ka respektuar procedurën e njoftimit dhe
afatin e parashikuar në përcaktimin ligjor të sipërcituar.
Komisioni thekson se, mënyra e njoftimit për ofertën anomalisht të ulët dhe dërgimi i
dokumentacionit për argumentimin e ofertës anomalisht të ulët me shkrim brenda 3 ditëve pune
nga ky njoftim, janë përcaktuar qartësisht në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik. Gjithashtu
sqarojmë se përllogaritja e afatit prej 3 ditësh pune, nis nga data e marrjes dijeni mbi shkresën
me anë të së cilës kërkohet informacioni përkatës për argumentimin e ofertës anomalisht të ulët.
Në këto kushte, Komisioni gjykon se, për ofertën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues
“Greemed” sh.p.k.., e cila rezulton anomalisht e ulët, autoriteti kontraktor duhet përsërisë
procedurën e parashikuar nga neni 56 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, me qëllim që ankimuesit t’i jepet e drejta e paraqitjes së provave shkresore dhe
argumentimeve përkatëse, në përputhje me parashikimet ligjore dhë nënligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 11.09.2019 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit duke publikuar “Njoftimin e Fituesit” për operatorin ekonomik “Saer Medical”
sh.p.k. ndërkohë që procedura ka qenë ende e pezulluar. Komisioni i Prokurimit Publik thekson
faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e
Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave,
afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i
ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike,
(Neni 4 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të
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prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit,
transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të
ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Në nenin 63 pika 2 e ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Ankesa kundër
vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë
brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte
vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP
parashikohet se: “ 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 përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.”.
Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë Komisionit
të Prokurimit Publik parashikon se: “[…] Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën
brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të
paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e
nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në
rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor […]”.
III.2.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 11.09.2019 ka
vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të ankimit duke
publikuar “Njoftuar Fituesin”, brënda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues i
lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi, për më tepër
kur kjo procedurë prokurimi ka qenë ende e pezulluar. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë
përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 të LPP-së. Referuar
parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik
ankimues ka qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë K.P.P në momentin e publikimit të
“Njoftimit të Fituesit”, të procedurës së prokurimit gjithashtu edhe në momentin e dorëzimit të
ankesës pranë KPP. Të gjitha këto veprime nga ana e autoritetit kontraktor janë kryer në
kundërshtim të plotë me rregullat e prokurimit publik pasi nga ana e autoritetit kontraktor nuk
janë respektuar afatet ligjore për procedurat e rishikimit administrativ. Rrjedhimisht, nga ana e
autoritetit kontraktor nuk duhej të ishte proceduarme shpalljen/publikimin e njoftimit të fituesit
në respekt të të drejtës që përcakton ligji për ankimimin.
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,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Greemed” shpk, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me nr. REF-22514-05-17-2019, me objekt: Loti V “Set
Skaneri”, me fond limit 1.680.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.06.2019, nga
autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli”, Elbasan.
2. Të konstatojë pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ mbi Njoftimin e Fituesit të
bashkimit të operatorit ekonomik “Saer Medical” shpk, si akt i nxjerrë në kundërshtim
me procedurën e parashikuar nga ligji.
3. Autoriteti kontrakor të marrë masat e nevojshme për kthimin e palëve në gjendjen
juridike fillestare.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë rivlerësimin e datës 20.08.2019.
5. Autoriteti kontraktor të zbatojë procedurën e parashikuar në nenin 56 të ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, për ofertën e paraqitur nga
operatori ekonomik “Greemed” sh.p.k.
6. T’i propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik nisjen e hetimit administrative për personat
përgjegjës për shkeljet e konstatuara më sipër.

7. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
8. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Greemed” sh.p.k.
9. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1491 Protokolli; Datë 12.09.2019.

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha

13

14

