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Tiranë, më 26.08.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit ekonomik “Genius” sh.p.k.
Rr. Kavajës, Condor Center.

TIRANË
Drejtorisë së Spitalit Rajonal
FIER

Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e vijues,
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, VKM nr.1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Në datën 26.08.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në
shqyrtim ankesën nr. 861 prot., datë 05.07.2013, të operatorit ekonomik “Genius” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje kite reagente dhe
materiale konsumi për laboratore”, me fond limit 5.429.860 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё
datё 07.06.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Spitalit Fier.
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 interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
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bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit, nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më
pas ka paraqitur ankesë, pjesërisht më 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”;
 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.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, konstatohet si vijon:


Në datën 28.05.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Blerje kite
reagente dhe materiale konsumi për laboratore”, me fond limit 5.429.860 lekë (pa
TVSH).
Në datën 07.06.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.



Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë, të cilët kanë paraqitur
çmimet e ofertave ekonomike ( pa TVSH) përkatësisht, si më poshtë:
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Operatori ekonomik
“Krijon” sh.p.k
“Genius” sh.p.k
“Fatos Lashi”
“O.E.S Distrimed”
“Euromed” sh.p.k

Vlera e ofruar
0.00 lekë
2.706.850 lekë
2.712.050 lekë
2.772.000 lekë
3.699.830 lekë

Kualifikimi
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar



Në klasifikimin e datës 12.06.2013 oferta e operatorit ekonomik ankimues ka qenë
ofertë e kualifikuar në këtë procedurë prokurimi.



Në datën 17.06.2013, operatori ekonomik “O.E.S Distrimed” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor ku ka kundërshtuar këtë klasifikim dhe konkretisht
ofertën e paraqitura nga operatori ekonomik “Genius” sh.p.k. Mbas shqyrtimit të
ankesës së këtij operatori nga autoriteti kontraktor, e cila është vlerësuar si e drejtë
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nga ky i fundit, është bërë skualifikimi i operatorit ekonomik “Genius” sh.p.k, me
arsyen se ka paraqitur dokumenta të rreme.


Në datën 24.06.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për riklasifikimin përfundimtar të ofertave të
bërë nga autoriteti kontraktor bazuar ankeses së bërë pranë tij, nga ku rezulton se
operatori ekonomik ankimues është skualifikuar vetëm për arsyen: “ka paraqitur
dokumenta të rreme”;



Në datën 25.06.2013 operatori ekonomik “Genius” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij për arsyen e
paraqitur nga autoriteti kontraktor dhe konkretisht: “ka paraqitur dokumenta të
rreme”. Në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor operatori ekonomik
ankimues shprehet se: “Në mesazhin e dërguar nga ana juaj ju nuk jepni asnjë
informacion për ç’dokument bëhet fjalë dhe si e kontrolluat ju vlefshmërinë e
dokumentacionit që ne si operator e kemi dorëzuar në institucionin tuaj. Ju si
autoritet kontraktor nuk na keni kërkuar asnjë dokument shtesë për t’u bindur në
vlefshmërinë e dokumentacionit që ju pretendoni se është i falsifikuar”;



Në datën 27.06.2013 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës 1028/2 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Genius” sh.p.k, duke i refuzuar ankesën. Në përgjigjen
e tij autoriteti kontraktor ka paraqitur arsyet e skualifikimit si më poshtë: “Autorizim
Prodhuesi nga FL Medical nga pamja vizuale nuk është korrekt numri i referencës
030Y/12 (...) dhe vlefshmëria e dokumentit ka qenë deri 31.12.2012. Duke qenë se
numri i referencës është unik për çdo vit ky dokument nuk është korrekt. Deklarata e
konformitetit CE e firmës FL Medical është lëshuar vetëm për artikull “Tuba testimi
për mbledhjen e gjakut me ndarës serumi” ndërkohë ju keni paraqitur dokument “Fl
export price listë 2012 page 2, 5 dhe 7 duke shtuar gamën e artikujve që mbulon
deklaratën CE. Deklarata e Konformitetit lëshuar nga AMS është përkthyer jo e saktë.
Në këtë përkthim nga anglishtja në shqip ka shtesë të gamës së produktev nga 4
kategori të përmendura në deklaratë (...)”. Nga shqyrtimi i sistemit elektronik të
prokurimeve rezulton se këto pretendime, në kundërshtim me VKM nr. 1 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, pika 4/d, nuk i janë pasqyruar
operatorit ekonomik në njoftimin e vlerësimit të ofertës së tij. I vetmi pretendim i cili i
është komunikuar operatorit ekonomik në portalin e tij për vlerësimin e ofertës është:
“ka paraqitur dokumenta të rreme”;



Në datën 05.07.2013 operatori ekonomik “Genius” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik. Në këtë ankesë operatori ekonomik ankimues ka
sjellë të gjithë argumentat e tij lidhur me pretendimet e paraqitura nga autoriteti
kontraktor në kthim përgjigjen e lartpërmendur. Konkretisht operatori ekonomik
ankimues pretendon:
1. “Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes, refuzon ankimin tonë me
argumentimin me absurd dhe konkretisht: “Autorizimi i prodhuesit nga pamja
vizuale nuk është korrekte në numrin e referencës 030Y/12.....duke qenë se numri i
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referencës është unik për çdo vit ky dokument nuk është korrekt pasi edhe një vit
më parë ky dokument është paraqitur me të njëtin nr. reference, por për një afat
kohor tjetër....” Si ka mundësi që një autoritet mjeksor të bëjë rolin e ekspertit
kriminalistik duke kritikuar dhe gjykuar numrat e referencës së kompanive
private, aq më tepër kur ne si operator ekonomik kemi vënë në dspozicion
origjinaitetin e shkresës”;
2. “Deklarata e konformitetit CE e firmës FL medical është lëshuar vetëm për një
artikull tuba testimi për mbledhjen e gjakut dhe ndarës serumi, ndërkohë që ju
keni paraqitur dokument “FL Export price liste 2012-page 2, page 5, page 7 duke
shtuar gamën e artikujve që mbulon deklaratën CE. Lidhur me këtë pretendim
absurd sqarojmë se gamën e artikujve të kërkuar në këtë procedurë prokurimi e
mbulojnë 5 kompani europjane dhe jo një kompani sikundër shprehet autoriteti.
Gjithashtu sqarojmë se deklaratat e konformitetit vendosen kategoritë e
produkteve dhe jo emërtimet e të gjithë produkteve, të cilat mund të shihen në
katalogjet të cilat autoriteti i ka vendosur si kriter skualifikues.
3. Deklarata e konfirmitetit lëshuar nga AMS është përkthyer jo saktë. Në këtë
përkthim nga anglishtja në shqip ka shtesë të gamës së produkteve nga 4 kategori
të përmendura në deklaratë.....në 9 kategori. Lidhur me këtë pretendim, sqarojmë
se deklarata e konformitetit të kompanisë AMS të ngarkuar në sistem është e saktë
pasi, kategoritë e përkthyera nga anglishtja në shqip korrespondojmë me njeratjetrën sikundër ju mund të shihni bashkë me emërtesat e produkteve të këtyre
kategorive.


Në datën 21.08.2013, u zhvillua mes palëve seancë dëgjimore pranë Komisionit të
Prokurimit Publik;

Përsa më sipër operatori ekonomik ankimues kërkon kualifikimin e ofertës së tij me arsyen se
ka plotësuar të gjitha kërkesat e kërkuara nga autoriteti kontraktor.

Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
Së pari, duke qenë se:
(i)
(ii)

Në arsyen e skualifikimit të njoftuar autoriteti kontraktor bën me dije operatorin
ekonomik për arsyen e skuaifikimit “ka paraqitur dokumenta të rreme”;
Në përgjigje të ankesës, autoriteti kontraktor shton dhe detajon arsyen e
skualifikimit;
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Bazuar në VKM nr. 1 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V,
pika 4/d, në të cilën parashikohet se: “Në fillim shqyrtohet dokumentacioni ligjor
dhe kualifikues. Më pas komisioni vazhdon vlerësimin e ofertave teknike të
kandidatëve të kualifikuar dhe bën klasifikimin teknik. Më pas kalohet në
shqyrtimin e ofertës ekonomike dhe nëse ka oferta anomalisht të ulëta. Nëse është
e nevojshme, komisioni i vlerësimit kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të
jenë vetëm me shkrim ose të pasqyruara në proceverbalin e prokurimit. Në bazë të
ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit harton renditjen përfundimtare, e cila
duhet të komunikohet në kohën e njoftuar, por, në çdo rast, jo më vonë se 20 ditë
nga data e dorëzimit të ofertave.”;
gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në shkelje të ligjit, duke mos njoftuar operatorin
ekonomik për të gjitha arsyet e skualifikimit. Në këtë mënyrë autoriteti kontraktor privon
operatorin ekonomik nga mundësia që të paraqesë një mbrojtje të plotë në raport me arsyet e
skualifikimit.
(iii)

Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Genius” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:

Në dokumentat e tenderit, shtojca 6, “Kriteret e Përgjithshme të Pranim/
Kualifikimit”, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 5, nga ana e autoritetit
është kërkuar: “Një dokument nga firma prodhuese e artikujve të ofruar me anën
e të cilës autorizohet ofertuesi për të tregtuar produktet e saj”;
(ii)
Nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se operatori ekonomik ankimues në ofertën
e tij ka depozituar për të gjitha kompanitë prodhuese nga të cilat do të marrë
produktet, autorizimin përkatës për tregtimin e këtyre mallrave”;
(iii)
Bazuar në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, e
ndryshuar, Kreu V, pika 4/gj parashikohet se: “Nëse ka dyshime, autoriteti
kontraktor verifikon dokumentacionin e dorëzuar nga ofertuesit. (...)”
(iv)
Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, neni 53
“Shqyrtimi i Ofertave”, pika 3 shprehet 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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54
të këtij ligji”;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka përmbushur kriterin kualifikues në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor. Referuar pretendimit të autoritetit kontraktor se autorizimi i
prodhuesit të njërës prej kompanive nga “pamja vizuale” nuk është korrekt, nuk qëndron
pasi, autoriteti kontraktor në rastin konkret nuk duhet t’i referohet vetëm “pamjes vizuale”,
por bazuar në bazën ligjore sipërcituar duhet të bënte verifikimin e dokumentacionit përkatës
të dorëzuar nga ofertuesi.
(i)
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Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik qëndron.
Në lidhje me pretendimet e dytë të operatorit ekonomik ankimues “Genius” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
Në dokumentat e tenderit, shtojca 6, “Kriteret e Përgjithshme të Pranim/
Kualifikimit”, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2, nga ana e autoritetit është
kërkuar: “Certifikata e cilësisë CE e konformitetit për produktet e ofruara”;
(ii)
Nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se operatori ekonomik ankimues në ofertën e
tij ka depozituar për të gjitha kompanitë prodhuese nga të cilat do të marrë produktet
deklaratën përkatëse të konformitetit. Deklarata e konformitetit e kompanisë FL
Medical ka si kategori “Tuba testimi për mbledhjen e gjakut me ndarës serumi”;
(iii)
Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, neni 53
“Shqyrtimi i Ofertave”, pika 3 shprehet 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
dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”.
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka përmbushur kriterin kualifikues në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor. Fakti që, deklarata e konformitetit të njërës prej kompanive
të paraqitura në ofertën e operatorit ekonomik ka vetëm një kategori, kjo nuk do të thotë që
gama e produkteve të kërkuara nga autoriteti kontraktor nuk do të ofrohet, pasi këto produkte
do të sigurohen nga kompanitë e tjera të paraqitura në ofertën e operatori ekonomik
ankimues.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik qëndron.
(i)

Në lidhje me pretendimet e tretë të operatorit ekonomik ankimues “Genius” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)

Nga shqyrtimi i dokumentave dhe përkatësisht deklarata e konformitetit për
kompaninë AMS rezulton se, në faqen e dytë të përkthimit të saj rezultojnë elementë
të cilët nuk ndodhen në dokumentin original në gjuhë të huaj.
(ii)
Nga shqyrtimi i procedurës dhe përkatësisht specifikimeve teknike rezulton se
elementët e përkthimit të shtuar nuk janë pjesë e objektit të prokurimit.
(iii)
Në seancën dëgjimore pala shpjegoi se në ngarkimin e dokumentacionit nuk janë
ngarkuar pjesë të tij. Megjithatë të njëjtin dokument autoriteti kontraktor e zotëron në
sajë të pjesëmarrjes për procedura të mëparshme, gjë që provon plotësinë e këtij
dokumenti.
gjykon se, kjo pasaktësi nuk afekton dokumentin në fjalë dhe përmbushjen e elementëve të
specifikimeve teknike.
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Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik 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, 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,
Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Genius” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje kite reagente
dhe materiale konsumi për laboratore”, me fond limit 5.429.860 lekë (pa TVSH), të
zhvilluar nё datё 07.06.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Spitalit Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e datës 24.06.2013 të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, në pjesën ku është vendosur skualifikimi i operatorit
ekonomik “Genius” sh.p.k.;
3. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke kualifikuar
operatorin ekonomik “Genius” sh.p.k.;
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Genius” sh.p.k.
6. Palët kundër këtij vendimi, mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin
e mosmarrëveshjes administrative.

Relatori: L. Pelinku

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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