REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.394/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Farma Net Albania”
sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozime”, me nr. REF-16133-04-01-2019 me objekt:
“Blerje pajisje mjekesore”, me fond limit 7.794.986
leke pa TVSH, zhvilluar në datën 23.04.2019, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e
Burgjeve.

Ankimues:

“Farma Net Albania” shpk
Rruga “Siri Kodra”, Nr.8/660, kat.1, Njësia Bashkiake
nr.8, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Rr. Zef Serembe (ish Brigada e Mbeshtetjes Rajonale),
Tirane

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
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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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
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 01.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-16133-04-01-2019 me objekt: “Blerje
pajisje mjekesore”, me fond limit 7.794.986 leke pa TVSH, zhvilluar në datën 23.04.2019,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve.
II.2. Në datën 30.04.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
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II.3. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se në datën 30.04.2019
autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit të
prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Fedos
Montal
Farma Net
Euromed
Al Medical
OES Distrimed
SLM

5,890,000
6,428,000
5,806,000
7,394,100
5,898,500
6,650,000
pa ofertë

I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifkuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 15.05.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:

-

Fedos
Montal
Farma Net
Euromed
Al Medical
OES Distrimed
SLM

5,890,000
6,428,000
5,806,000
7,394,100
5,898,500
6,650,000
pa ofertë

I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifkuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.5. Në datën 30.04.209 operatori ekonomik “Farma Net Albania” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:

-

Mungon shtojca 1/1 deklaratë për paraqitje oferte të pavarur .
Mungon dokumentacioni për përvojën e mëparshme të realizuar me institucione
shtetërore në përputhje me DST
Mungon Certifikata ISO 13485:2016 Ricso (ka paraqitur ISO 13485:2012 jo e
vlefshme) në përputhje me DST
Mungon Deklarata e Konformitetit Vino në përputhje me DST
Operatori ekonomik tek prodhuesi Biolight nuk ka paraqitur deklarata konformiteti

II.6. Në datën 30.05.209 operatori ekonomik “Farma Net Albania” shpk është njoftuar
elektronikisht për riklasifikimin e ofertave si dhe riskualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:

3

-

Per paisjet mjekesore te meposhtme, ka mangesi ne dokumentacion:
3 Aparat Elektrokardiograme Mungon Deklarata e Konformitetit BIOLIGHT
4 Aparat Echo-grafi Mungon Deklarata e Konformitetit VINO
Certifikata ISO 13485 e RICSO eshte jashte afatit 28 Shkurt 2019

II.7. Në datën 03.05.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij
në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më
poshtë:

a) Lidhur me arsyen e skualifikimit “Mungon dokumentacioni për përvojën e mëparshme të
realizuar me institucione shtetërore në përputhje me DST”, sqarojmë se në DT është
kërkuar: Dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë tre viteve të
fundit, në vlerë jo me pak se 40 % te fondit limit qe prokurohet. Kjo do te vertetohet me
dokumentat e meposhtme: Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me institucionet
shtetërore/ ente publike, duhet te paraqiten vërtetime realizimi të lëshuara nga institucionet
perkatese me te cilat keni realizuar furnizimin, ku te shënohen datat, shumat, sasite dhe
emertimi i furnizimevete realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me
sektorin privat, duhet te paraqiten faturat tatimore të shitjes, te firmosura e te konfirmuara
nga bleresi dhe shitesi ku te percaktohen qarte, datat, shumat, sasite dhe dhe emertimi i
furnizimevete realizuara. Ju sqarojmë se nga ana jonë është përmbushur ky kriter pasi janë
dorëzuar fatura tatimore shitje me subjekte private si vijon:
- Fatura 23/01/2018 për Unicef, vlera 296,600 lekë (defibrilator)
- Fatura 06.08.2018 për R&T shpk vlera 1,264,583 lekë (krevat ekzaminimi, pacienti, stative
etj)
- Fatura 02.07.2018 për R&T shpk vlera 2,520,000 lekë (unit dentar,autoklavë. Kompresor
për unit dentar)
- Fatura 11.12.2018 për Marlen shpk vlera 3,896,000 lekë (unite dentare)
Vlera totale e këtyre faturave llogaritet të jetë 7,977,183 shifër e cila tejkalon 40% të fondit
limit të këtij tenderi.

2. Lidhur me arsyen e skualifikimit Mungon shtojca 1/1 deklaratë për paraqitje oferte
të pavarur: sqarojmë se kjo deklartaë është dorëzuar dhe mund të verifikohet
lehtësisht ju lutem referojuni faqeve 4 dhe 5 të file me emër “3 Deklaratat Fnet”
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-

3. Lidhur me arsyen e skualifikimit Mungon Certifikata ISO 13485:2016 Ricso (ka
paraqitur ISO 13485:2012 jo e vlefshme) në përputhje me DST, sqarojmë se oferta
jonë teknike për këtë produkt përbëhet nga dy origjina/dy kompani të ndryshme duke
u ofruar nga ana jonë sidoqoftë i njëjti cmim. Pra mund të verifikohet lehtësisht se për
artikullin 4 Aparat Echo grafi ne kemi ofruar 1. Shenzhen Ricso technology Co ltd
Kinë dhe 2. Vinno Technology (Suzhou) Co ltd Kinë. Pra nëse minimumi i kërkuar
nga AK për sa i përket origjinës së mallit është 1 ne kemi ofruar dy të tilla pra ne
kemi tejkaluar minimumin e kërkuar nga AK duke ofruar një origjinë shtesë.
Rrjedhimisht megjithëse për prodhuesin Ricso certifikata ISO 13485 e dorëzuar sipas
KVO nuk është e vlefshme ju mund të mos e konsideroni fare këtë origjinë për pajisjen
me nr.4. në këto kushte mbetet e pranueshme dhe garantohet ky produkt për origjinën
tjetër Vinno Technology (Sozhou) Kinë.
Së dyti për të qenë maksimalisht korrekt dhe informues sqarojmë se ISO 13485:2016
është publikuar në Mars 2016. Rregullat tranzitore të hyrjes në fuqi të kësaj ISO kanë
parashikuar që ISOT e mëparshme 13485 e humbasin plotësisht fuqinë e tyre në
muajin pasardhës të afatit 3 vjet nga publikimi i ISO 13485:2016. Pra për shkak të
periudhës tranzitore në realitet ISO e proshuesit në fjalë e humb përfundimisht
vlefshmërinë e vet në fund të Prillit 2019. E vërteta është që aktualisht ISO e
përditësuar është e disponueshme nga kompania prodhuese.

4. Lidhur me arsyen e skualifikimit Operatori ekonomik tek prodhuesi Biolight nuk ka
paraqitur deklarata konformiteti” sqarojmë se sipas standrateve të BE, cdo pajisje
mjekësore e lëshuar në tregun europian duhet të përputhet me legjislacionin përkatës.
Produktet në përputhje me Direktivën duhet të kenë të aplikuar shenjën CE. Kuadri
ligjor bazë për pajisjet mjekësore përbëhet nga tre direktiva:
- Direktivë 90/385/EC lidhur me pajisjet mjekësore aktive implantuese (AIMD)
- Directive 93/42 EC lidhur me pajsijet mjekësore (MDD)
- Directive 98/79/EC lidhur me in vitro pasjijet mjekësore diagnostikuese në kushte
laboratorike (IVDD).
Të gjitha pajisjet mjekësore duhet të plotësojnë kërkesat thelbësore të përcaktuara në
direktivat e përmendura më sipër. Ku është e mundur standartet përkatëse mund të
përdoren për të demostruar pajtueshmërinë me kërkesat themelore të përcaktuara në
listën e Direktivave të standarte ve të harmonizuara.
Për sa i përket pasjisjeve mjeksëore të kërkuara nga AK , Direktiva e aplikueshme
është KE 93/42/MDD. Kjo direktivë përcakton qartë ndër të tjera edhe rregullat e
konformitetit në lidhje me markimin CE. Konkretisht kjo Direktivë parashikon që në
varësi të kategorisë ku janë klasifikuar pasjisjet mjeksësore , markimi CE përftohet
ose nëpërmjet Deklartës së Konformitetit e cila është një autodeklaratë e lëshuar nga
vetë prodhuesi , ose nëpërmjet certifikatës së konformitetit e cila lëshohet nga një trup
certifikues europian . Kategoritë në të cilat klasifikohen pajisjet mjekësore sipas
kësaj direktive janë si vijon:
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-

Klasa I-deklaratë konformiteti (autodeklaratë e prodhuesit)
Klasa I plus sterilizim-Certifikatë Konformiteti lëshuar nga Trupë Certifikuese
Europiane
Klasa I plus funksione matëse-Certifikatë Konformiteti lëshuar nga Trupë
Certiifkuese Europiane
Klasa II a- Certifikatë Konformiteti lëshuar nga Trupë Certiifkuese Europiane
Klasa II b- Certifikatë Konformiteti lëshuar nga Trupë Certifikuese Europiane
Klasa III- Certifikatë Konformiteti lëshuar nga Trupë Certifikuese Europiane
Klasifikimet dhe procedurat e mësipërme për vlerësimin e konformitetit janë adaptuar
në mënyrë identike edhe nga shteti shqiptar nëpërmjet VKM nr.864 datë 04.12.2012
Për miratimin e rregullit teknik Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit
të paisjeve mjekësore. Po ti referohemi direktivës përkatëse Council Council
Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical device vecanërisht neni 9
klasifikimi dhe nenit 11 Procedurat e vlerësimit të konformitetit si dhe shtojcave
përkatëse të kësaj direktive arrihet në konkluzionin se dokumenti që garanton cilësinë
e prodhimit të një pajisje mjekësore është Certifikata e Konformitetit CE e lëshuar
nga një trup notifikues i jashtëm (jo deklarata e konformitetit lëshuar nga vetë
prodhuesi). Është e njohur dhe e pranuar kudo nga cdo AK, autoritet rregullator etj
se nqs një pajisje/prodhues është e certiifkuar dhe zotëron një Certifikatë
Konformiteti CE , në përputhje me klasifikimin përkatës sipas standarteve të
direktivës së KE 93/42/MDD të lëshuar nga një trup certifikues (notifikues) që
funksionojnë vetëm për këtë qëllim certifikimi , patjetër që përmbush standartet e
direktivës përkatëse. Dosja teknike me të gjitha detajet raportet deklaratat e
konformitetit janë të kontrolluara dhe garantohen nga trupi certifikues që lëshon
certifikatën CE të konformitetit.
Nga ana tjetër Deklarata e Konformitetit është një dokumentacion që lëshohet nga
vetë prodhuesi dhe nga pikpamja e garancisë për përmbushjen e standarteve është një
nivel më i ulët se sa Certifikata e Konformitetit që lëshohet nga një Trup Certifikues
.Gjithashtu Deklarata e Konformitetit është e mjaftueshme për markimin CE vetëm
për një kategori pajisjesh mjekësore ato të klasës I, ndërsa për pasjisjet e klasave të
tjera është e domosdoshme pajsija me Certifikatë Konformiteti CE.
Sqarojmë se asnjë nga pajisjet pjesë e këtij objekti prokurimi nuk është i klasës I. Pra
përderisa cdo pajisje që ne kemi ofertuar është garantuar nga Certifikatat e
Konformitetit të dorëzuara nuk qëndron asnjë pretendim se cilësia e pasjisjeve nuk
garantohet për shkak të mungesës së Deklartës së Konformitetit.
Ju sjellim në vëmëndje se dhe autoriteti përkatës që kontrollon regjistrimin, importin
dhe tregëtimin e pajisjeve mjekësore AKBPM në hartimin e rregullores përkatëse
është bazuar në Council Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concering
medical devices dhe ka sintetizuar kriteret e mëposhtme për regjistrim:
16.a) fotokopje të certifikatës së konformitetit CE ose deklartaës së konformitetit për
pajisjet e klases I dhe listën e standartet përkatëse për atë certifikatë.
16 b)për pajisjet me porosi dhe ato për hetime klinike të paraqitet deklarata sipas
aneksit VIII Deklartë për pajisjet me qëllim të vecantë sipas VKM nr.731 datë
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02.09.2015 Për kërkesat thelbësore , vlerësimin e konformitetit, klasifikimin dhe
markimin CE të pajisjeve mjekësore .
Prandaj e gjykojmë të padrejtë skualifikimin e ofertës sonë për mungesë të deklartaës
së konformitetit të lëshuar nga vetë prodhuesi ndërkohë që garancia e produktit është
certifikuar/verifikuar nga një trup certifikues i posacëm që funksionon vetëm për këtë
qëllim.

-

5. Lidhur me arsyen e skualifikimit Mungon Deklarata e Konformitetit Vino në
përputhje me DST”, Shpjegimi si më lart pika 4.
Konkluzion: Duke u bazuar në të gjitha shpjegimet e lartpërmendura ju kërkojmë që
të rishikoni vlerësimet dhe vendimin tuaj dhe ta konsideroni të vlefshme ofertën tonë
ekonomike.

II.8. Me shkresën nr. 2969/13 prot datë 09.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke vendosur pranimin pjesërisht të ankesës për kontratat e
ngjashme dhe deklaratën për ofertë të pavarur.
II.9. Në datën 16.05.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.10. Nëpërmjet shkresës nr.2969/22 prot datë 27.05.2019 protokolluar me tonën me
nr.870/2 prot datë 28.05.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Farma Net Albania” shpk mbi
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Aparat Elektrokardiograme
Mungon Deklarata e Konformitetit BIOLIGHT , 4 Aparat Echo-grafi Mungon Deklarata e
Konformitetit VINO”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
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1

2

3

4

5

6

Nr

Përshkrimi i mallrave

Njësia

Sasia

Çmimi Njësi

Çmimi Total

1

Poltron Dentar

copë

6

2

Autoklave

copë

6

3

Aparat Elektrokardiograme

copë

5

4

Aparat Echo-grafi

copë

1

5

Oksimetër

copë

30

6

Otoskop

copë

10
Çmimi Neto pa TVSH
TVSH (%)
Çmimi Total me TVSH

III.1.2. Në shtojcën “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.3 pika f) ”Për kapacitetin
teknik”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë :
-

Operatori ekonomik duhet te paraqese certificate CE dhe deklarate konformiteti per
pajisjet e ofertuara, sipas direktivave perkatese per MDD, ne perputhje me
klasifikimin e produktit.

III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori
ekonomik ankimues ”Farma Net Albania” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka
dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Ofertë Teknike nga ku rezulton ndër të tjera se: për artikullin 3 Aparat
Elektrokardiogramë është deklaruar kompania Guangdone Biolight Meditech Co ltd
Për artikullin 4 Aparat Echo-grafi janë deklaruar 1. Kompania Shenzhen Ricso
technology Co ltd dhe 2. Vinno Technology Suzhou ltd.

-

Autorizim Prodhuesi datë 04.04.2019 Guangdone Biolight Meditech Co ltd
Certifikatë EC Direktiva 93/42 EEC prodhuesi Guangdone Biolight Meditech Co ltd
për kategoritë e produktit Monitor për pacientin, monitor për fetusin, softëare qëndror
të sistemit të monitorimit, oksimetër, elektrocardiografi, termometër elektronik,
Aparat tensioni elektronik, Eko Dopler për monitorimin e rrahjeve të zemrës të fetusit,
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shiringë elektrike, popmë infuzioni për administrim intravenoz. Monitor
multiparametër për Capnografi dhe oksimet , sensor spO2, sonda temeperature.
-

Autorizim Prodhuesi nga Vinno Technology Suzhou ltd.
EC Certifikate Direktive 93/42/EEC Aneksi V, TUV Rheinland për prodhuesin
Vinno Technology Suzhou Co ltd produkte Sisteme diagnostikuese me ultratinguj

-

Autorizim Prodhuesi datë 04.04.2019 nga Shenzhen Ricso Technology Co ltd për
produktet Ekografi me ultratinguj
Certiifkatë EC për Shenzhen Ricso Technology Co ltd për Ekografi Ultrasound

-

III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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. b)
aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;”
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.1.5. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik” parashikohet shprehimisht: Autoriteti kontraktor mund t’u
kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat
minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat
duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të
autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas
nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit
administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së
vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose
b) b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet
teknike; dhe/ose
c) c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara,
që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
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III.1.6. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit rezulton se është kërkuar nga operatorët
ekonomikë pjesamarrës të paraqesin certificate CE dhe deklarate konformiteti per pajisjet e
ofertuara, sipas direktivave perkatese per MDD, ne perputhje me klasifikimin e produktit.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori Farma Net Albania shpk në
përmbushje të këtij kriteri rezulton se janë dorëzuar certifikata CE lëshuar nga trupa
certifikuese për produktet Aparat Elektrokardiograme e prodhuesit Biolight dhe Aparat
Echo-grafi e prodhuesit Vino por nuk janë dorëzuar deklarata konformiteti nga prodhuesit
BIOLIGHT dhe VINO.
III.1.7. Referuar parashtrimeve në ankesë vetë ankimuesi pranon se se për këto produkte nuk
janë dorëzuar deklarata konformitetit të prodhuesve duke pretenduar se Deklarata e
Konformitetit është një dokumentacion që lëshohet nga vetë prodhuesi dhe nga pikpamja e
garancisë për përmbushjen e standarteve është një nivel më i ulët se sa Certifikata e
Konformitetit që lëshohet nga një Trup Certifikues. KPP gjykon se jemi në kushtet kur kriteri
i kualifikimit kërkon paraqitjen e dy dokumentave edhe deklaratë konformiteti edhe
Certifikatë CE për pajisjet e ofertuara dhe ankimuesi ka paraqitur vetëm një nga dy
dokumentat e kërkuar duke qenë kështu në kushtet e mosplotësimit të kriterit. Gjithashtu
referuar kthim përgjigjes së autoritetit kontraktor drejtuar ankimuesit sqarohet se për
produktet/pasjisjet e tjera të ofertuara ankimuesi ka dorëzuar dokumentacion në përputhje me
kriterin pra edhe deklarata konformiteti të lëshuara nga prodhuesi edhe Certifikata CE të
lëshuara nga trupa cetifikuese, ndërsa për këto dy produkte nuk ka parqitur dokumentacion të
plotë në përputhje me kriterin.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ”Farma Net Albania” shpk nuk
plotëson kriterin e vecantë të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë në
përputhje me kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e procedurës së
prokurimit objekt ankimi për dy nga pajisjet e ofertuara. KPP sqaron se, në një procedurë
prokurimi, subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij
në përputhje me kriteret kualifikuese dhe kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është
autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën
në përputhje me legjislacionin në fuqi.
KPP gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të
cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe 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 varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta
për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
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Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.8. Gjithashtu, Komisioni sqaron se nëse operatorët ekonomikë ankimues do të kishin
pretendime në lidhje me kriteret e vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e
tenderit kanë patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me
kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në
nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
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. Me marrjen e ankesës me
shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të
jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet
ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë
të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose
mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të
kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka patur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri
në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1
të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […]
Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të
bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para
afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3
ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë
nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë
sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit
[…]”.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues mbi
skualifikimin e ofertës së tyre në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe OE
ankimues nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas
arsyetimit të K.P.P do të mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të
palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori e për rrjedhojë nuk do të
merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit
Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Farma Net Albania”
shpk për procedurën e prokurimit, “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-16133-0401-2019 me objekt: “Blerje pajisje mjekesore”, me fond limit 7.794.986 leke pa
TVSH, zhvilluar në datën 23.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Pergjithshme e Burgjeve.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 870 Protokolli; Datë 16.05.2019
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