KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 640/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.12.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Anulimin e procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt;”F.V
aparat rezonancë manjetike (MRI) për spitalin e Traumës Tiranë”, me
fond limit 83.333.333 (tetëdhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë mijë e
treqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.012.2014 nga
autoriteti kontraktor Ministria e Shëndetësisë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.

Ankimues:

“Saer Medical” sh.p.k
Adresa: Rruga “Themistokli Gërmenji”pall 11, shkall 4 ap 5,Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë
Adresa: Blv.Bajram Curri Nr. 1 Tiranë
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes z. G.Këri, znj. J.Hoxha dhe
z.S.Kuro shqyrtoi pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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.4. Ankimuesi 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 11.11.2014 nga autoriteti kontraktor Ministria e Shëndetësisë është publikuar
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: ”F.V aparat rezonancë manjetike (MRI)
për spitalin e Traumës Tiranë”, me fond limit 83.333.333 (tetëdhjetë e tre milion e treqind e
tridhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh.

II.2. Në datë 03.12.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit të
sipërpërmendur në të cilën janë paraqitur këta operatorë ekonomik;
Medfau shpk
Euromed shpk

me ofertë ekonomike 72 600 000 lekë pa tvsh,
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

kualifikuar
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Montal shpk
Saer Medical shpk
Oes Distrimed shpk

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.3 Më datë 05.12.2014, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomik
pjesëmarrës nga ku rezulton se operatori ekonomik ankimues “Saer Medical” shpk është
skualifikuar me arsyet e më poshtme;
“Mungon oferta ekonomike si dhe disa dokumenta të kritereve të veçanta për kualifikim”
II.4 Më datë 11.12.2014 operatori ekonomik “Saer Medical” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kërkon anulimin e procedurës së prokurimit në fjale me pretendimet se;
“Nuk mundëm të paraqesnim ofertën tonë si dhe disa dokumenta të tjera mbështetëse pasi
sistemi i prokurimit publik u bllokua dhe nuk lejonte të kalonim në vendin e punës dhe të kryenim
ngarkesën e dokumentacionit. Gjithashtu ju bëjmë me dije se pajisja model Magnetom Essenza e
ofruar nga shoqëria “Medfau”, nuk plotëson specifikimet e kërkuara megjithesë është vlersuar
teknikisht e rregullt dhe konform specifikimeve teknike.
Mosplotësimi i spacifikimeve teknike ndikojnë drejtpërsëdrejti në performancën e pajisjes së
kërkuar nga ana juaj”.
II.5. Me shkresë nr.6333/6 prot datë 11.12.2014 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje operatorit
ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin.
II.6. Më datë 19.12.2014 operatori ekonomik “Saer Medical” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Saer Medical” sh.p.k se: “Ka
qënë në pamundësi të ngarkimit të ofertës së tij në sistemin elektronik të prokurimeve si rezultat i
mosfunksionimit të tij”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1 Procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt; ”F.V aparat rezonancë manjetike
(MRI) për spitalin e Traumës Tiranë” rezulton të jetë publikuar në sistemin elektronik të
prokurimeve më datë 11.11.2014 dhe është zhvilluar më datë 03.12.2014 ora 10.00.
III.1.2 Në nenin 43, pika 5 dhe 8 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar është përcaktuar ;
“5.Në procedurën e hapur, me vlerë ndërmjet kufirit të lartë e të ulët monetar, afati kohor
minimal për marrjen e ofertave është 30 ditë nga dita kur është shpallur njoftimi i kontratës në
faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik.
8.Kur njoftimet janë hartuar dhe publikuar me mjete elektronike, në përputhje me formatin dhe
procedurat për transmetim, të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik, afatet kohore për
marrjen e ofertave, të parashikuara në pikat 2 e 5 të këtij neni, për procedura të hapura, mund të
shkurtohen 7 ditë, ndërsa afatet kohore për marrjen e kërkesës për pjesëmarrje…….”
III.1.3 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit

publik”, i ndryshuar, Kreu V pika 3/a përcaktohet se;
”Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e përcaktuar në dokumentet e tenderit brenda afatit kohor, të
përcaktuar në këto dokumente si afati i fundit për dorëzimin e ofertave”

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ligjvënësi ka mirëpërcaktuar afatet dhe hapat
proceduralë gjatë zhvillimit të një procedure prokurimi për blerjen e punëve/mallrave apo
shërbimeve nga ana e autoriteteve kontraktore. Në ligjin e prokurimit publik neni 43 ka
parashikuar afatin kohor për marrjen e ofertave nga dita kur është shpallur njoftimi i kontratës,
afat i cili është respektuar nga ana e autoritetit kontraktor për procedurën e prokurimit në fjalë.
Nëpërmjet afatit 23 ditor u është vënë në dispozicion palëve të interesuara koha e duhur të
mjaftueshme, duke mbajtur parasysh natyrën dhe fushën e kontratës për të përgatitur ofertat e
tyre në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
Është detyrim i operatorëve ekonomikë të marrin masat e nevojshme për përgatitjen dhe
dorzimin e ofertës së tyre brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Saer Medical” sh.p.k se nuk ka mundur të ngarkojë
ofertën e tij në sistemin elektronik të prokurimeve si rezultat i mosfunksionimit të këtij të fundit
nuk qëndron pasi ky operator ka patur në dispozicion kohën e nevojshme dhe të mjaftueshme për
paraqitjen e ofertës së tij në kohë dhe brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

III.2 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Saer Medical” sh.p.k se
“Pajisja model Magnetom Essenza e ofruar nga shoqëria “Medfau”, nuk plotëson specifikimet e
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kërkuara megjithesë është vlersuar teknikisht e rregullt dhe konform specifikimeve teknike të
kërkuara”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;

III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”

III.2.2. Në Vendimin KPP 7/2013, Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur se një person
fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të
mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi
tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në
KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.

Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Rrjedhimisht, në
rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo
skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë
e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë
prokurimi. Përsa i përket vetë kompetencës së KPP, në rastet ku operatorët ekonomikë ankimues
rezultojnë të skualifikuar si pasojë e vendimit të autoritetit kontraktor apo të KPP, kjo e fundit
gjykon se përballë interesit a priori të palës në lidhje me paligjshmërinë e supozuar të
procedurës, ndodhet interesi publik i zhvillimit të kësaj procedure dhe i arritjes së qëllimit të
prokurimit, gjë që meriton mbrojtje të posaçme.
Sa mësipër operatori ekonomik ankimues “Saer Medical” sh.p.k rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit në fjalë, dhe ai qartësisht nuk mund ta fitojë këtë kontratë dhe
rrjedhimisht në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e nuk ka sesi të dëmtohet
nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në 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”, Komisioni i Prokurimit
Publik, njëzëri
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Saer Medical” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt;”F.V aparat rezonancë manjetike
(MRI) për spitalin e Traumës Tiranë”, me fond limit 83.333.333 (tetëdhjetë e tre milion e
treqind e tridhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.12.2014
nga autoriteti kontraktor Ministria e Shëndetësisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së 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. 1944 Protokolli; Datë 19.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri

Punoi: M. Aliaj
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