REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 943/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga :
Evis Shurdha
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar

Në mbledhjen e datës 09/12/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Mirëmbajtja e
përqëndruar e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Philips”, me
nr. REF-57679-11-10-2016, me fond limit 188.846.802 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.12.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë.

Ankimues:

“Health & Light” sh.p.k.
Adresa : Rruga “Themistokli Gërmenji”, Pallati 11, Ap.5,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Shëndetësisë
Adresa: Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë
Tiranë
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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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë 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, i cili nuk e ka
pranuar atë, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, 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
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II. Në datën 10.11.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Mirëmbajtja e përqëndruar e disa pajisjeve
mjekësore të prodhuesit Philips”, me nr. REF-57679-11-10-2016, me fond limit 188.846.802
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.12.2016, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Shëndetësisë.
II.1 Në datën 16.11.2016 pala ankimuese “Health & Light” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kërkuar shtimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për procedurën e
mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar në datë 16.11.2016 përmes protokollit hyrës të
institucionit Nr.5534/3 prot datë 16.11.2016.

II.1.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta të
kualifikimit dhe specifikimet teknike të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të
përmbledhur pala ankimuese ngren pretendimet se: “[….]
i. Ju keni hequr autorizimin e prodhuesit nën preteksin e hapjes së procedurës për shumë
kompani por harroni të shpjegoni ose interpretoni se ku do ti gjejnë këto kompani pjesët
e këmbimit. Asnjë kopmani e tretë nuk është e autorizuar nga kompanitë prodhuese për të
bërë mirëmbajtjen, pra do të detyrohen ose të marrin pjesë të përdorura ose pjesë të
përafërta industriale, të cilat shkurtojnë jetën e aparatit dhe nuk japin të njëjtën
përformancë dhe siguri për pacientin. Ju vërtet kërkoni që pjesët e këmbimit do të jenë të
reja, por ju nuk keni asnjë aparat apo instancë që të matni nëse pjesa është e përdorur
ose e re. Atëherë, që të jeni që të jeni më të sigurt për procedurën tuaj dhe jetën e
pacientit, meqënëse doni të hiqni autorizimin e pordhuesit, përse nuk vendosni në kriteret
e procedurës që pjesa e këmbimit duhet të vijë në doganën tonë direkt nga fabrika që ka
prodhuar CT Skanerin. Angiografinë ose Rezonancën magnetike? Pra të jetë nën
përgjegjësinë dhe konformitetin e kompanisë dhe jo të vijë e faturuar në doganën
shqiptare nga kompani të treta që mund ti blejnë këto pjesë në aparate të hedhura dhe
përdorura dhe më pas ti pastrojnë dhe ti vendosin në paisje.
ii. Ju hiqni autorizimin e prodhuesit, pra indirekt pranoni që pjesët e këmbimit mund të
vijnë ngado, por përse hiqni dhe faktin që inxhinierët duhet të jenë të trajnuar në
kompanitë përkatëse prodhuese dhe të kenë certifikatën nga kompanitë për këto
aparatura? Me pranimin e certifikatave të trajnimit për aparatura standard mjekësore ju
pranoni uljen e nivelit të inxhinierëve dhe rrjedhimisht edhe uljen e nivelit të servisit.
Duke hequr Autorizimin e Prodhuesit, ju keni hequr në dëm të aparaturave dhe për
rrjedhoje dhe të pacientëve shqiptarë atë që ne quajmë “Field Safety Correcting Action”
dhe “Field Safety Notice”. Në vetvete këto koncepte konsistojnë në furnizim me pjesë
këmbimi, software dhe instruksione të përditësuara që rrisin performancën, sigurinë dhe
jetëgjatësinë e aparatit. Ne , në cilësinë e distributorit të autorizuar kemi detyrim
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kontraktual me prodhuesin për t’i zbatuar këto përditësime dhe për ta mbajtur aparaptin
në përputhje me standardet e KE-së, përsa i përket sigurisë së pacientit, saktësisë së
diagnositifikimit dhe jetëgjatësisë së aparatit. Mos aplikimi i këtyre
përditësimeve/ndryshimeve bën që aparati të humbasë certifikimin CE/FDA apo norma të
tjera të sigurisë dhe cilësisë. Kjo bie ndesh edhe me ligjin 89/2014 “Për paisjet
mjekësore”, kreu 3 neni 14 “Ndryshimet në regjistrin kombëtar të paisjeve mjekësore’,
pasi çdo ndryshim që pëson paisja duhet të reflektorhet edhe në certifikatën e regjistrimit
të paisjes mjekësore.
iii. Ju ju keni hequr Autorizimin e Prodhuesit pse nuk vendosni në dokumentet e tenderit që
aparatit duhet ti bëhet upgrade ose FCO siç e quan Philips? Kjo për arsye që, nesë
kërkesa nuk do të vendoset, pajisa nuk do të jetë sipas kushteve dhe standardeve të
Philips Healthcare. Nëse ju nuk e vendosni këtë kërkesë, kompania kontraktuese nuk
është e detyruar t’i zbatojë këto përditësime, ndërsa ne ( ashtu siç janë dëshmitare të
gjithë spitalet e Shqipërisë), përveç mirëmbajtjes parandaluese bëjmë edhe FCO-të pa na
thënë askush, pasi e kemi kusht kontraktual nga Philips Healthcare. Kjo ka kostot e veta,
pavarësisht se ju nuk paguani asgjë, prandaj ju lutem të vendosni edhe këtë kërkesë në
specifikimet teknike që aparati të mos humbë performancën dhe sigurinë ndaj pacientit.
iv. Ne duam të theksojmë që, nëse ju e bëni këtë gjë në mënyrë që gjoja të hapet konkurenca
për çmim ju duhet të keni parasysh: Në dallim nga kontratat e mëparshme e
mirëmbajtjes, ju keni zvogëluar pa asnjë arsye sasinë e fondit të mirëmbajtjes full risk.
Në të kundërt, kjo sasi fondi duhej të rritej si për shkak të inflacionit ashtu edhe për faktin
që tashmë paisjet janë 2 vjet më të vjetra. Ju keni ulur respektivisht në 7 dhe 8 % për
aparaturë, në një kohë që në Evropën perëndimore kjo shifër është 10-11 % me këtë lloj
kontrate, ndërsa në Kosovë është 13 %. Kur çmimi është qartësisht mjaft më i ulët në
raport me gjithë vendet e tjera dhe fondi është përllogaritur mjaft më i ulët në raport me
gjithë vendet e tjera dhe fondi është përllogaritur thjesht në mënyrë arbitrare nga ju, në
bazë të rekomandimeve të KLSH-së, atëherë përse hiqet kërkesa për cilësinë e servisit
dhe të mirëmbajtjes pa asnjë shkak se ggjoja duhet të hapet konkurenca për të ulur
çmimin? Rrjedhimisht në formën, siç e keni shpallur ju dokumentacionin e tenderit,
çmimi mund të ulet pasi pjesët e këmbimit nuk merren nga kompanitë mëmë të
certifikuara, por nga çdo lloj aparature e përdorur ose nga kompani të treta që tregtojnë
aparatura dhe pjesë të përdorura. Kjo do të sjellë uljen e jetëgjatësisë së aparateve dhe
degradimin e performancës së tyre, si pasojë e mirëmbajtjes nga kompani të treta të pa
autorizuara nga prodhuesi, por që natyrisht kanë çmim më të ulët. Ne asnjëherë nuk
kemi kërkuar pagesë për FCO-në por jemi të detyruar ta bëjmë, bazuar në kontratën që
kemi me prodhuesin, gjë që një palë e tretë nuk është e detyruar ta bëjë. Pra, kjo kërkesë
duhet të vendoset patjetër në dokumentet e tenderit që standardi i paisjes të jetë ai i
duhuri. Si ka mundësi, të lejohet që vetëm në Shqipëri lejohet që këto aparatura të mos e
marrin këtë shërbim në të ardhmen?
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v. Duke futur kompani të treta në lojë, ato nuk janë të detyruara të bëjnë procedurën e
mirëmbajtjes Cold Head Maintenance nga paisjet Rezonancë Magnetike. Mungesa e
kësaj procedure sjell humbje të mëdha të heliumit dhe shkurtim të jetës së aparatit. Kjo
për arsye që, këto kompani do të kenë një kontratë 2 vjeçare dhe nuk duan t’ia dinë për
aparatin. Ndërsa ne, që e kryëjmë këto procedurë ( jo më larg se dje e kryem në Spitalin
Rajonal Vlorë) për shkak të saktësisë së madhe që kërkohet, marrim madje dhe një
inxhinier të specializuar nga vetë kompania Philips Healthcare. Në rast se ju nuk e
vendosni në dokumentacionin e tenderit, askush nuk do e bëjë këtë gjë, kurse ne do të na
rriten kostot pasi jemi të detyruar të zbatojmë rekomandimet e prodhuesit, pra edhe ky
shërbim duhet të futet në dokumentet e tenderit.
vi. Vihet re që në këtë procedurë do të prokurohet vetëm për aparaturat Philips, Siemens
Toshiba, ndërsa nuk përmenden aparaturat GE. Përse ndodh kjo? Mos vallë ata do të
aplikohen % të tjera mirëmbajtje më të lartë dhe kushte të tjera në dokumentacionin e
kërkaur në një kohë që dihet që tenderi është kombëtar, për të gjithë spitalet dhe për
aparatura me të njëjtën natyrë?
Së fundmi z. Ministër duam tju pyesim:
i. Gjatë kontratës së mirëmbajtjes 2 vjeçare që po mbaron dhe gjatë gjithë punës
tuaj 3 vjeçare a keni pasur ndonjë rast që distributori i Philip-sit nuk ka bërë
servisin ose e ka bërë me vonesë, ose mund të ketë krijuar ndonjë problem tjetër?
ii. Ne, Ju kujtojmë që dy raste ju i jeni drejtuar kompanisë mëmë për të verifikuar
çmimet e distributorit të Philips pasi sipas Jush ishin të larta. Njëra letër daton
më 13 shkurt 2014 dhe tjetra më 18 gusht 2014. Siç Ju e dini mirë se ne dhe siç
mund të verifikohet edhe nga deklaratat e zhdoganimit, në të dy kontratat, ish
kompania distributiore Philips Healthcare jo vetëm që nuk kishte fryrë çmimin
por madje mori pagesë më të ulët se kosto e pjesës. Atëherë përse shpallni një
dokument tenderi ku nuk mund të bëhet një servis në përputhje me standardet CE
dhe rekomandimeve të prodhuesit, sbazuar në ligjin për Pajisjet Mjekësore i cili
filloi të zbatohet 2 muaj më parë?

II.3. Në datën 18.11.2016 me anë të shkresës nr.5534/6 Prot, datë 18.11.2016 autoriteti
kontraktor i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën për procedurën e
mësipërme të prokurimit.

II.3.1 Në kthimin e përgjigjes autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon :“[…] Paisjet objekt i kësaj procedure prokurimi nuk janë brenda afatit të
garancisë të mbuluar nga prodhuesi as të ngarkuara me ndonjë barrë ligjore nga ndonjë detyrim
kontraktual mes pordhuesit dhe pronarit të tyre aktual. Konkretisht ky OE kërkon që nëpërmjet
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vendosjes së Autorizimit të Prodhuesit të kalojë automatikisht në kushtet e monopolist/
ekskluzivitetit në këtë procedurë prokurimi, ndërkohë që nuk paraqet bashkëngjitur ankesës
ndonjë dokument i cili vërteton të drejtën ekskluzive/patentë të tij lidhur me këtë objekt
prokurimi. Nuk ekziston asnjë kufizim ligjor, i cili të pengojë kompaninë prodhuese të japë akses
për ndërhyrjet në mirëmbajtje nga ana e të tretëve për të siguruar performancën normale të
paisjes sipas kushteve të blerjes. Në të kundërt, ky dokument duhej të ishte paraqitur nga Health
and Light shpk. Lidhur me sa më sipër, KSHA arsyeton gjithashtu se: Të gjitha argumentimet e
Health and Light shpk. shpk janë supozime të cilat nuk kanë mbështetje ligjore përsa kohë që
paisjet objekt i kësaj procedure janë në pronësinë e Autoritetit Kontraktor përfitues. Vendosja e
kritereve vijeuse në DST ezauron plotësisht elementët e sigurisë, për të cilat ka ngritur
shqetësimin e tij OE “Health and Light” shpk. Kërkesat e përcaktuara në Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit, pika 3.3. Kapaciteti teknik parashikojnë:”•Furnizime të ngjashme me objektin e
prokurimit me një vlerë prej 40% e fondit limit, te realizuara gjate tre viteve te fundit, te
aktivitetit te operatorit ekonomik. Kontrata/t te jene te shoqeruara me vertetimin e realizimit nga
autoriteti kontraktor, ose per kontratat e lidhura me subjekte private nje kopje te kontrates dhe
faturat perkatese tatimore te shitjes. •Të ketë të paktën 3 inxhinierë me të paktën 5 vjet
eksperiencë për mirëmbajtjen e aparaturave objekt te këtij prokurimi. Për këtë duhet të
paraqiten CV e specialistëve dhe çertifikatat/dëshmitë e trajnimit lëshuar nga kompania
prodhuese ose institucione të autorizuara/certifikuara prej saj ose nga ndërmarrje/ ente të treta
të certifikuara me ISO 13485.•Inxhinierët të kenë marrëdhënie kontraktuale me ofertuesin. Kjo të
vërtetohet duke paraqitur kontratën e lidhur mes tyre. Operatori ekonomik duhet te paraqesë
gjithashtu:• Një deklaratë që merr përsipër kryerjen e mirëmbajtjes të tipit Full Risk;• Një
deklarate që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të
reja dhe origjinale dhe ne përputhje me ato te përdorura fillimisht (te garantuara nepermjet
certifikimit CE) dhe që përfshihen në vlerën e kontratës dhe se garancia e pjesëve të këmbimit do
të jetë për një periudhë jo më pak se një vit nga momenti i lëvrimit; •Një deklaratë që pranon
oraret e kryerjes së shërbimeve dhe shpejtësinë e ndërhyrjeve;•Planin e veprimeve të
mirëmbajtjes parandaluese që ofertuesi do të ndërmarrë, për secilin grup pajisjesh, ku të
përcaktohen periodiciteti, procedurat operative dhe protokollet që do të përdorë përfshirë
kalibrimet dhe testimet periodike të sigurisë elektrike dhe mekanike të pajisjeve në përputhje me
standartet përkatëse evropiane.” Këto kritere garantojnë konkurencën dhe pjesëmarrjen
,sigurojnë trajtim të barabartë dhe jo diskriminues mes OE pjesëmarrës, si dhe përmbushin
plotësisht vetë qëllimin e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i cili në nenin
1 pika 2 ndër të tjera parashkon se qëllimi i ligjit është :
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
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d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit
publik.”
Në kushtet kur kemi të bëjmë me një procedurë të hapur prokurimi, ku mund të marrje pjesë çdo
operator ekonomik i cili përmbush kriteret e kualifikimit ( të përcaktuar në DST) EO “Health
and Light” shpk mund të marrë pjesë të ofertojë duke qenë se nuk i cënohet në asnjë rast interesi
i ligjshëm për pjesëmarrje. KSHA vlerëson se vendosja e Autorizim Prodhuesi, i cili kërkohet
nga operatori ekonomik Health and Light shpk do të ishte një kriter jo i drejtë i cili do të krijonte
pa barazi në procedurën e prokurimi si dhe do të ishte jo proporcional. Në të njëjtën linjë
arsyetimi në këtë konstatim të KSHA është edhe vendimi Nr.00-2015-315 ( vendimi 42 ) Kolegji
Administrativ të Gjykatës së Lartë i cili në pikën 40 arsyeton se: “…. Kolegji Administrativ
vlerëson se mospërzgjedhja e kriterit të veçantë në përputhje me të gjithë elementët që detyron
ligji, në çëshjten objekt gjykimi ka bërë që autoriteti kontraktor të duket sikur e ka parazgjedhur
paraprakisht kandidatin fitues, çka bie ndesh me parimet dhe dispozitat urdhëruese të kuadrit
ligjor që rregullon prokurimin publik në Republikën e Shqipërisë”

II.4. Në datën 23.11.2016 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 30.11.2016 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 pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit në
drejtim të shtimit të formatit të autorizimit të prodhuesit dhe shtimin e kritereve të veçanta të
kualifikimit si edhe specifikimeve teknike në lidhje me ofrimin e shërbimeve për procedurën e
prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në nenin 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve
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publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të
tij”
Në nenin 19/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se: “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këtë ligj”
Në nenin 63 pika 1 dhe 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet 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.
1.1 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 në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se:
Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një
vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,
ka të drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime
teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
III.1.2. Në nenin 28 pika 1 dhe 2 të Vendimit nr. 184, datë 17.03.2010 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar” parashikohet se :
1. Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar:
a) Pushimin e procedimit administrativ për shkak se veprimet e treguara në ankesë nuk përbëjnë
shkelje të legjislacionit mbi prokurimin publik apo kur pretendimet e ankuesit rezultojnë të
paprovuara; ose
b)Ndalimin e autoritetit kontraktor të vazhdojë veprimet e paligjshme, duke i caktuar një afat
kohor.
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2. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një vendim
apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe kontrata e
prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë:
a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke
udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së
prokurimit;
b) Të anulojë plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit kontraktor të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin, si dhe të udhëzojë vazhdimin e procedurës së prokurimit në përputhje
me ligjin, duke treguar veprimet që duhet të kryhen në vijim;
c) Të konstatojë shkeljen ligjore konkrete dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor mbi korrigjimin
e tyre, si dhe për vazhdimin e procedurës së prokurimit;
d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor
për rifillimin e procedurës së prokurimit.

Në nenin 57 pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, të ndryshuar parashikohet se : “ Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e
regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u
bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet
teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër,
që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet e
mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë
me kërkesë të tyre, kur është rasti.”
III.1.3. Referuar metodës së intepretimit sistematik (domethenjen e drejtë të normës juridike
duke e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sisitemit juridik), Komsioni i Prokurimit
Publik gjykon se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të paraparë nga ligji si organi më i lartë i
shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike ( neni 19/1 e vijues i LPP-së) dhe
autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të procedurave të prokurimit ( neni 12 i
LPP-së) dhe njëherazi përgjegjës për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për
pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Në nenin 63 pika 1.1. të LPP-së, 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 në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.” KPP gjykon se, që të justifikohet ligjërisht kërkimi
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për njohjen ose rivendosjen e një të drejte të shkelur ose të mohuar duhet që të bëhet vetëm prej
atij që i përket, sipas ligjit, e drejta e mohuar ose e shkelur prej një të treti dhe vetëm kundër atij
që me faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel të drejtën e kërkuesin (legjitimimi pasiv), duke
justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e organit administrativ për të ndaluar ose për të
zhdukur dëmin e rrjedhur nga ky fakt, ose veprimeve (legitimation ad causam), pra operatori
ekonomik ankimues duhet të provojë se interesi i tij i ligjshëm është cënuar nga vendime dhe
veprime konkrete ( reale) të autoritetit kontraktor. Në rastin konkret, KPP gjykon se kuadri
ligjor në fuqi ka parashikuar mekanizmat ligjorë për kundërshtimin e kritereve të veçanta të
kualifikimit pranë këtij të fundit, duke dhënë garanci të plota operatorëve ekonomikë ankimues
se procedurave për fitimin e kontratave publike, do ti nënshtrohet kushteve specifike (kritereve të
veçanta të kualifikimit), të cilat duhet të përmbushin parakushtin sine qua non të parashikuar nga
neni 46 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, duke qenë në
përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Në
rastin konkret, KPP gjykon se njësia e prokurimit pranë autoritetit kontraktor ka parashikuar
kriteret minimale kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e plotësimit të kapacitetit
teknik të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të Prokurimit Publik,
si organ i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte administrative (
dokumentet e procedurës së prokurimit) duke i dhënë të drejtën ligjore të shprehet mbi kriteret
kualifikuese dhe specifikimet teknike në rast se këto të fundit janë hartuar në përputhje me ligjin
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe kuadrin ligjor sektorial në
fuqi që rregullon kontratën objekt prokurimi. Kompentenca e mësipërme është shprehur në disa
drejtime në ligjin për prokurimin publik në fuqi, ku nën nenin 63 pika 4 gërma “b” të lex
specialis parashikohet se ndër kompetencat e Komisionit të Prokurimit Publik janë ato të
anulimit, plotësisht ose pjesërisht, një veprimi ose vendimi të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në
kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike
ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj. Në rastin konkret, KPP gjykon se
objekti i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një vendimi të
shprehur nga ana e autoritetit kontraktor ( verifikimin ligjor në rast se kriteret kualifikuese janë
në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se specifikimet teknik janë
hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve kualifikuese në një procedurë
prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të drejtën
e plotë të autoritetit kontraktor të parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një procedurë
prokurimi dhe në rast se këto të fundit, ( vetëm kriteret e shprehura dhe jo ato hipotetike të
kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale e
paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Sa më sipër, përsa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në mënyrë eksplicide
vendosjen e formatit të autorizimit të prodhuesit, ( akoma më tej ka vlerësuar se kriteri i
propozuar nuk është në proporcion me natyrën e kontratës), si edhe nuk ka përcaktuar
specifikimet teknike të kërkuara nga ankimuesi, KPP në asnjë rast nuk mund të marrë
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kompetencat e autoritetit kontraktor ( njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese
për marrjen pjesë në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
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 operatorit ekonomik “Health & Light” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Mirëmbajtja e përqëndruar e disa
pajisjeve mjekësore të prodhuesit Philips”, me nr. REF-57679-11-10-2016, me fond limit
188.846.802 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.12.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës 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.

Nr. 2347 Protokolli; Datë 23.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha

11

