KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 357/2015
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 03.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Fufarma” sh.a. nga
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje
heparinë me peshë molekulare të ulët për nevoja spitalore”, me
fond limit 59.636.977 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
20.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë.

Ankimues:

“Megapharma” sh.p.k.
Rruga “Artan Lenja”, nr. 10/74, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Shëndetësisë
Blv. “Bajram Curri”, Nr.1, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara 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 27.03.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje
heparinë me peshë molekulare të ulët për nevoja spitalore”, me fond limit 59.636.977 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 20.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Fufarma” sh.a.
40.183.220,0 lekë, kualifikuar
2. “Megapharma” sh.p.k.
47.741.848,0 lekë, kualifikuar
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Medicamenta” sh.p.k.
& “Florifarma” sh.p.k.
47.801.600,0 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik “Megapharma” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik “Megapharma” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
Sipas mesazhit elektronik të datës 21.04.2015 [... ] oferta e kompanisë “Megapharma”
sh.p.k. është shpallur si e vetmja e kualifikuar për pasojë fituese, pasi ofertat e kompanive të
tjera pjesëmarrëse rezultojnë të skualifikuara.
Në datën 28.04.2015 nëpërmjet mesazhit tjetër të ardhur njoftohemi se kompania
“Fufarma” është rikualifikuar.
Në dijeninë tonë skualifikimi në vlerësimin e parë nga KVO është bërë për shkak të
mungesave në dokumentacion, ndër të tjera, të pavlefshmërisë së dokumentit që vërteton
shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike: siç dhe është shprehimisht e
përcaktuar në dokumentat e tenderit, referuar përcaktimit të VKM nr. 914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 27.
Në kuptimin e paragrafit 5, pika c, të nenit të sipërcituar: “Mosshlyerja e detyrimeve të
energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur
rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë”, norma është taksative duke mos
lënë hapësirë për interpretim për afate të mëvoshme të shlyerjes së detyrimeve, me
përjashtimin e vetëm, kur janë objekt i shqyrtimit nga gjykata.
Për mosplotësimin e këtij kriteri, në raste analoge nga autoriteti kontraktor – Ministria e
Shëndetësisë është proceduar me skualifikimin e operatorit ekonomik.
Përsa parashtruam, duke qenë se egzistojnë edhe precedentët, kërkojmë lënien në fuqi të
klasifikimit të parë, që ka bërë Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe për rrjedhojë
shpalljen e “Megapharm” të vetmen kompani të kualifikuar në këtë procedurë.
II.5. Në datën 08.05.2015, me shkresën nr. 1558/16 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Megapharma” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 18.05.2015 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 22.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.1558/19 prot., datë 22.05.2015, me objekt:
“Dërgohet informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së
operatorit ekonomik “Megapharma” sh.p.k.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se:
“[...] Në datën 21.04.2015 u mbyll faza e vlerësimit të kësaj procedure prokurimi, nga ku
rezulton që oferta e shoqërisë “Megapharma” sh.p.k. ishte oferta e vetme e kualifikuar
automatikisht.
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Më datën 23.04.2015 pranë AK u paraqit ankesë nga operatori ekonomik “Fufarma”
sh.a. në lidhje me skualifikimin e saj.[...]
Në zbatim të vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës, u bë rivlerësimi i ofertës së
operatorit ekonomik “Fufarma” sh.a. duke e kualifikuar atë. Procesi i rivlerësimit u mbyll
në datën 28.04.2015. Si pasojë e rivlerësimit ndryshoi renditja e operatorëve ekonomikë të
kualifikuar dhe oferta e operatorit ekonomik “Fufarma” sh.p.k. rezultoi oferta me çmimin
më të ulët.
[...]
Referuar shkresës sqaruese nr. 2147/1 prot., datë 22.04.2015, lëshuar nga OSHEE,
Drejtoria Rajonale Tiranë, bashkëlidhur ankesës, vetë institucioni i OSHEE-së, Drejtoria
Rajonale Tiranë, vërteton se detyrimi i muajit shkurt 2015, është paguar që në datën
20.03.2015. Sipas titullarit të OSHEE, Drejtoria Rajonale Tiranë, fakti që kjo pagesë nuk
rezulton në vërtetimin nr. 2417 prot., datë 30.03.2015 të dorëzuar nga operatori ekonomik
në afatin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor është për shkak të “formatit të përcaktuar
dhe miratuar për vërtetim debie për tender” të OSHEE-së. [...]”.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor

Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Megapharma” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Fufarma” sh.a. nuk përmbush kriterin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë
elektrike ndaj duhet skualifikuar, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2, gërma
“d”, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kërkesa: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Fufarma” sh.a. të ngarkuar në
sistemin elektronik të prokurimeve për procedurën e mësipërme të prokurimit, rezulton se është
paraqitur dokumenti “Vërtetim debie”, lëshuar nga OSHEE në datë 30.03.2015, me nr. 2147 prot.,
sipas të cilit kërkuesi “Fufarma” nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit për kontratën
…………... rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e
llogaritur deri në datën 27.03.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit Shkurt 2015”.
III.1.3. Në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, operatori ekonomik “Fufarma” sh.a. ka
bashkëngjitur dokumentin Vërtetim të lëshuar nga OSHEE në datë 22.04.2015, me nr. 2147/1
prot., sipas të cilit rezulton se: “[…]deri sot në datë 22.04.2015, Fufarma sh.a.. rezulton të ketë 0
lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike. Vërtetimi nr. 2147 prot., datë 30.03.2015 i lëshuar
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nga Dega Rajonale Tiranë e OSHEE është një vërtetim i vlefshëm, standart dhe i unifikuar që
vërteton po ashtu se Fufarma sh.a. nuk ka pasur detyrime të maturuara ndaj OSHEE.
Mospërfshirja në këtë vërtetim të pagesës së faturës së muajit Shkurt 2015 që Fufarma sh.a. e ka
shlyer më datë 20.03.2015, vjen për arsye se ky është formati i përcaktuar dhe i miratuar për
Vërtetim Debie për tender […]”.
III.1.4. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë 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.1.5. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti
kontraktor do të konsiderojë një ofertë 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.
Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën
e operatorit ekonomik të pavlefshme.
III.1.6. Operatori ekonomik “Fufarma” sh.a. duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e
ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave. Nuk duhet të
ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim
apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me
këtë dokumentacion. Nuk mund të lejohet paraqitja e asnjë dokumenti tjetër pas mbarimit të
afatit për hapjen e ofertave, pasi një gjë e tillë do të konsiderohej ndërhyrje në ofertë.
III.1.7. Në rastin konkret, operatori ekonomik “Fufarma” sh.a., ashtu siç rezulton edhe nga
dokumentacioni i paraqitur bashkëngjitur ankesës së tij të depozituar pranë autoritetit
kontraktor, që nga data 20.03.2015 (datë në të cilën është bërë pagesa për detyrimet e
energjisë elektrike për muajin Shkurt 2015), deri në datën e hapjes dhe zhvillimit të
procedurës së mësipërme të prokurimit (data 20.04.2015), ka pasur të gjithë kohën e
mjaftueshme në dispozicion për t’u pajisur me dokumentin përkatës sipas formatit standard të
lëshuar nga OSHEE, sipas të cilit do të vërtetonte pagesën e energjisë elektrike edhe për
muajin më të fundit nisur nga data e hapjes së procedurës (muajin Shkurt 2015).
Sa më sipër, në kushtet kur operatori ekonomik mbi të cilin rëndon barra e provës, nuk ka
vërtetuar me dokumentacionin përkatës pagesën e detyrimeve të energjisë elektrike në kohën e
duhur sipas përcaktimeve ligjore në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Fufarma” sh.a. në procedurën e
mësipërme të prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor të vendosura në
dokumentat e tenderit dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik “Megapharma” sh.p.k. qëndron.
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Për sa më sipër, 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,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Megapharma” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Blerje heparinë me peshë
molekulare të ulët për nevoja spitalore”, me fond limit 59.636.977 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 20.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Fufarma” sh.a. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
skualifikuar këtë operator.
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 “Megapharma” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 926 Protokolli,
Datë 18.05.2015

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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