REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 420/2015
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 25.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO, datë 12.05.2015 mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Denis – Sh” sh.p.k. nga procedura e prokurimit
“Kërkesë për propozime”, me objekt “Blerje ushqime, bulmet, mish,
fruta, bukë”, me fond limit 5.833.300 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 27.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal
Shkodër.

Ankimues:

“Denis – Sh” sh.p.k.
Bulevardi “Skënderbeg”, pas Kinema Millenium, Shkodër.

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër
Rruga “Bujar Bishanaku”, Shkodër.
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”,
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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, pretendimet e tij, dhe pasi diskutoi çështjet në tërësi,

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 kërkesë 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 27.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Blerje ushqime, bulmet, mish, fruta, bukë”, me
fond limit 5.833.300 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkodër.
II.2. Në datën 07.05.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 12.05.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave si më poshtë:
“Lel” sh.p.k.,
“Denis – Sh” sh.p.k.
“Nelsa” sh.p.k.

4.852.755,00 Lekë (pa TVSH),
5.421.950,00 Lekë (pa TVSH),
5.826.710,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
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II.4. Në datën 15.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Denis – Sh” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë
prokurimi me pretendimin se në sistemin elektronik të prokurimeve nuk është vënë në dijeni për
asnjë prej arsyeve të skualifikimit të ofertës së tij nga kjo procedurë prokurimi. Gjithashtu, ai
pretendon se plotëson kriteret e përcaktuara në Dokumentat e Tenderit.
II.5. Autoriteti kontraktor, me anë të një shkrese me lëndë “Kthim përgjigje” dërguar nëpërmjet
postës elektronike në llogarinë e përdoruesit të operatorit ekonomik, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Denis – Sh” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
pretendimet e mëposhtme:
1. Lidhur me kërkesën mbi zotërimin e njësisë për tregëtim mishi, shoqëruar me leje higjeno
– sanitare, operatori ka paraqitur një kontratë qiraje shoqëruar me certifikatë pronësie ku
rezulton se kjo kontratë nuk përputhet me certifikatën e pronësisë;
2. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur një leje sanitare – veterinare për mjetet e transportit,
sipas kërkesave të përcaktuara në Dokumentat e Tenderit;
3. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur listëpagesat për muajt Shkurt dhe Mars 2015;
II.6. Në datën 25.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Denis – Sh” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar arsyet e mësipërme të
skualifikimit me pretendimin se, dokumentacioni i dorëzuar prej tij është i regullt dhe në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentat e Tenderit.
II.7. Në datën 08.06.2015 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 arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Denis – Sh” sh.p.k. se
nuk ka paraqitur një leje sanitare – veterinare për mjetet e transportit, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 9 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, pika 4 është kërkuar: “Operatorët ekonomikë pjesëmarrës në tenderin e mësipërm duhet
të disponojnë 2 (dy) mjete të përshtatshme për transport mallrash të shoqëruara me
dokumentacionin përkatës (taksa + kolaudimi + siguracion për vitin 2015) dhe leje sanitareveterinare, sipas objektit që prokurohet.
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III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Denis – Sh”
sh.p.k. konstatohet se, ky i fundit, ka paraqitur:
a) Dokumentacionin e kërkuar mbi mjetin me targa SH 8694 D, ndër të cilat edhe Akt –
Miratim Higjeno – Sanitar nr. 20, datë 30.01.2013, për vënien në shfrytëzim të objektit
(destinacioni) “Automjet SH 8694 D”;
b) Dokumentacionin e kërkuar mbi mjetin me targa AA 585 DC, ndër të cilat Akt – Miratim
Higjeno – Sanitar nr. 47, datë 23.04.2015, për vënien në shfrytëzim të objektit
(destinacioni) “Mjet Transporti”;
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, 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.”
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.1.4. Kriteret për kualifikim vendosen që ti 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, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik e konkretisht
automjete të përshtatshme për transport mallrash, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës
(taksa + kolaudimi + siguracion për vitin 2015) dhe leje sanitare-veterinare për realizimin me
sukses të kontratës objekt prokurimi.
Referuar rastit konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i dorëzuar
prej operatorit ekonomik “Denis – Sh” sh.p.k., nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit pasi, kriteri i sipërcituar përcakton qartë se
cilët dokumente duhet të dorëzojë operatori ekonomik për ta përmbushur atë. Paraqitja e një
Akt – Miratimi Higjeno – Sanitar, nr. 47, datë 23.04.2015, për vënien në shfrytëzim të objektit
(destinacioni) “Mjet Transporti”, në të cilin nuk provohet lidhja me automjetin e paraqitur (mjeti
me targa AA 585 DC) përbën shkak për mospërmbushjen e këtij kriteri nga ankimuesi. Leja
higjeno-sanitare e sipërcituar nuk përmban asnjë element nga të dhënat dalluese të automjetit për
të cilin ankimuesi pretendon se është lëshuar ky Akt – Miratimi e rrjedhimisht, KPP gjykon se
autoriteti kontraktor ka vepruar në përputhje me LPP dhe RrPP, duke e skualifikuar shoqërinë
“Denis – Sh” sh.p.k.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Denis – Sh” sh.p.k. nuk qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Denis – Sh” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.4.,
gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja
faktike dhe juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas
ankimit në KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.

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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Denis – Sh” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Blerje ushqime, bulmet,
mish, fruta, bukë”, me fond limit 5.833.300 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
27.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
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. 963 Protokolli; Datë 25.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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