KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 333/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Iris” sh.p.k,
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
objekt: “Blerje pajisje mjekësore, aksesorë dhe materiale
osteosintezë për ortopedi, i ndarë në lote”, Loti 3, me fond
limit 747.910 lekë, zhvilluar nё datёn 24.04.2015, nga
autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Fier.

Ankimues:

“Iris” sh.p.k
Rruga “Isa Boletini”, Nr.28
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Spitali Rajonal Fier

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 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 e 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 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
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 14.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit prokurimit “Kërkesë
për propozim” me objekt: “Blerje pajisje mjekësore, aksesorë dhe materiale osteosintezë
për ortopedi, i ndarë në lote”, Loti 3 “Blerje Materiale osteosinteze për Ortopedi”, me fond
limit 747.910 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 24.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 27.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Iris
Akademia Orto
Medsolution-Al
Fedos
FMES

483.275 lekë, skualifikohet
597.750 lekë, kualifikohet
599.999 lekë, kualifikohet
669.300 lekë, kualifikohet
0, skualifikuar
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Operatori ekonomik “Iris” sh.p.k është skualifikuar pasi nuk ka paraqitur:
1. Një dokument lidhur me pagesën e të gjitha detyrimeve të sigurimeve shoqërore.
2. Nuk ka paraqitur furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 40% të fondit limit
që prokurohet, të realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit.
II.4. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik “Iris” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
II.5. Nё datёn 07.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 12.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 25.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
872/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1445 prot datë 19.05.2015, ku jepet
informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik “Iris” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor

Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Iris” sh.p.k, sipas të cilës
ankimuesi nuk ka paraqitur një dokument lidhur me pagesën e të gjitha detyrimeve të
sigurimeve shoqërore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e përgjithshme të kualifikimit”, pika
2, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.
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Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore
Këto kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre
muaj nga dita e hapjes së ofertës [...].
III.1.2. Në “Kriteret e vecanta të kualifikimit” nuk rezulton të jetë kërkuar ndonjë kriter
specifik lidhur me pagesën e sigurimeve shoqërore.
III.1.3. Në përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik “Iris” sh.p.k ka paraqitur
shkresën me nr. 14881 prot., datë 24.02.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë, nëpërmjet të cilës vërtetohet se tatimpaguesi “Iris” sh.p.k rezulton se për periudhën
deri më datë 20.02.2015 nuk ka detyrime TVSH, TA , Sigurime shoqërore & Shëndetësore.
III.1.4. Në nenin 45, pika 2, gërma “d” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
“Çdo kandidat ose ofertues përjashtohet nga pjesëmarrja në një procedurë prokurimi, në
rastet kur: nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve
shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në
shtetin e origjinës;”
Ndërsa në pikën 3, gërma “b” të këtij neni përcaktohet:
“Autoriteti kontraktor pranon si prova të mjaftueshme, që shmangin përjashtimin e
kandidatëve apo ofertuesve për rastet e parashikuara në pikat e mësipërme, këto
dokumente: një vërtetim të lëshuar nga organi kompetent, që vërteton se nuk ekzistojnë
çështjet e përmendura në pikën 2 shkronjat “d” e “dh”.”
Përsa më sipër cituar Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni I
paraqitur nga ankimuesi në përmbushje të kriterit të përgjithshëm kualifikues për
pagimin e detyrimeve për siguriomet shoqërore, është konform kërkesave legjislacionit
të prokurimit publik dhe të dokumentave standarte të tenderit, pasi ky dokument është
lëshuar nga organi kompetent që në rastin konkret është administrata tatimore, dhe që
vërteton se nuk ka detyrime për sigurimet shoqërore deri në datën 20.02.2015, jo më parë
se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.
Pretendimi i ankimuesit qёndron.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Iris” sh.p.k, sipas të cilës
ankimuesi nuk ka paraqitur furnizime të të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 40% të fondit
limit që prokurohet , të realizuar gjatë tre viteve të fundittë aktivitetit të operatorit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, lidhur me
eksperiencat e mëparshme, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar përmbushja e
kushteve të mëposhtme:
“Furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë prej se 40% të fondit limit që prokurohet të
realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit;
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Kontrata të jetë e shoqëruar me vërtetimin e realizimit të autoritetit kontraktor ose për
kontratat e lidhura me subjektet private një kopje të kontratës dhe faturat përkatëse tatimore
të shitjes, të shoqëruar me dokumentin nga dega e tatim taksave që vërteton deklarimin dhe
realizimin shitjeve.”
Sipas shtojcës 10, “Specifiket teknike”, materialet e kërkuara për Lotin 3, janë si më poshtë:
LOT III Blerje Materiale osteosinteze për Ortopedi.
Nr
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EMERTIMI
Materiale Osteosinteze per
ortopedi
Vide kortikale
Vide kortikale
Vide kortikale
Vide kortikale
Pllake e ngushte 8 vrima
Pllake e ngushte 9 vrima
Pllake1/3 tubolare 5 vrima
Pllake1/3 tubolare 6 vrima
Pllake1/3 tubolare 8 vrima
Pllake parakrahu 4 vrima
Pllake parakrahu 5 vrima
ShtizaKirschner
ShtizaKirschner

14
15
16
17

Punto
Punto
Punto
Vide kompresive per DHS

Specifikime

Njësia

Sasia

4.5mmx35mm
4.5mmx40mm
3.5mmx26mm
3.5mmx32mm
135x12.5x3.8mm
151x12.5x3.8mm
61.0x8.0x1.0 mm
73.0x8.0x1.0 mm
97.0x8.0x1.0 mm
36.0x8.0x1.0 mm
44.0x8.0x1.0 mm
1.5x150mm
2.0mmx230mm

copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë
copë

150
150
50
50
25
25
5
5
5
5
5
25
25

2.0mm
2.5mm
3.2 mm

copë
copë
copë
copë

1
1
1
5

III.2.2. Operatori ekonomik “Iris” sh.p.k ka paraqitur kontratën e lidhur me Spitalin
Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë në datën 18.08.2014 me objekt: “Materiale radiologjie
për nevoja spitalore” dhe vërtetimin e realizimit. Sipas Aneksit nr.1, bashkëngjitur kësaj
kontrate, materialet e radiologjisë janë filma dhe solucion zhvillues.
III.2.3. 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
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, sic është përshkruar nga auoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës.”
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Në nenin 27 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, për kontratat e mallrave përcaktohet se:
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet 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 fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se materialet që përmban aneksi nr. 1
bashkëngjitur kontratës së paraqitur si eksperiencë e mëparshme dhe që përbëhet nga
materialet e radiologjisë si filma dhe solucion zhvillues, nuk janë të ngjashme me objektin e
prokurimit dhe nuk përmbushin kërkesat e autoritetit kontraktor si më sipër cituar. Për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
kapacitetin teknik lidhur me përvojën e duhur (sikurse përcaktuar në nenin 46 si më sipër
përmendur), vërtetuar kjo nëpërmjet dokumentave përkatëse, por materialet që përmban
kontrata e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues nuk konsiderohen të ngjashme me
materialet osteositezë për ortopedi, të kërkuara në dokumentat e tenderit.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i ankimesit nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njëzëri
Vendos
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Iris” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Blerje pajisje
mjekësore, aksesorë dhe materiale osteosintezë për ortopedi, i ndarë në lote”, Loti
3, me fond limit 747.910 lekë, zhvilluar nё datёn 24.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Spitali Rajonal Fier.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
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3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 872 Protokolli,
Datë 12.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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