KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 378/2019
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 18.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të proçedurës së prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr.REF-18877-04-08-2019, me objekt: “Evadim i
mbetjeve të Spitalit Mat”, me fond limit 1.500.000 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar me datë 30.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.

Ankimues:

“MEDI-TEL” shpk
Autostrada Tiranë-Durrës, km.1, rr.”Vidhëgjatë”, ndërtesa nr.18,
ZK.2679, Kashar, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat
Lagjja“Drita”, rruga “Ibrahim Temo” Burrel.

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 Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe
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 19.04.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-18877-04-08-2019, me objekt: “Evadim i mbetjeve të
Spitalit Mat”, me fond limit 1.500.000 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar me datë
30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.
II.2. Në datën 24.04.2019, operatori ekonomik “MEDI-TEL” sh.pk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së mësipërme të prokurimit. duke
kundërshtuar kërkesat e dokumentave të tenderit, si më poshtë vijon:
“A. Ne seksionin 2.3 “Per kapacitetin teknik”, pika “g” eshte percaktuar:
”Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e
mëposhtme minimale:
g. Operatori ekonomik duhet ketë të paktën një inxhinier elektrik të shoqëruar me Kontratë Noteriale
pune dhe diplomë, ku për të siguruar funksionimin e pajisjeve të impjantit, duhet të jetë i pajisur me
“Çertifikatë Kualifikimi” si dhe “Leje përdorimi për pajisjet nën presion”, për një periudhë sa është
dhe shërbimi i kërkuar”.
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Ky kriter i vendosur nga ana e AK nuk eshte ne perputhje me natyren dhe objektin e kontrates dhe
eshte ne kundershtim me kudrin ligjor ne fuqi.
Objekti i prokurimit te kesaj procedure te shpallur nga AK eshte "Evadim i mbetjeve te Spitalit Mat "
eshte ne kundershtim me vete objektin e prokurimit. Per shkak te natyres se procedures se prokurimit ,
perfshirja e nje inxhinieri elektrik (Kontrate Noteriale pune dhe diplome, ku per te siguruar
funksionimin e pajisjeve te impjantit, duhet te jete i pajisur me “Çertifikatë Kualifikimi” si dhe “Leje
përdorimi për pajisjet nën presion” ne kapacitetet teknike te operatorit ekonomik eshte nje kusht
diskriminues dhe kerkojme heqjen e ketij kriteri.
Ne vend te saj te kerkohet qe: ''pajisjet nen presion si "ene ne presion" qe funksionon me presion dhe
temperature te caktuar, AK te kerkoje " akt-konstatim" kolaudimi vjetor sepse eshte detyrim qe enet ne
presion te kolaudohen nje here ne vit nga laboratore
te akredituar nga DPA (Drejtoria e
Pergjithshme e Akreditimit).

B. Ne seksionin 2.3 “Per kapacitetin teknik”, pika “c” eshte percaktuar:
“c)
Operatori Ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore III.1.C, tipi A për mbetjet anatomike me
kod 18 01 02, ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim”.
Kerkesa qe te disponoje Leje Mjedisore III.1.C, tipi A për mbetjet anatomike me kod 18 01 02, ku
procedura e asgjesimit të jetë me incenerim, eshte jo e plote, e pasakte dhe favorizon kompani te cilat
nuk kane licence te tipit III.2.B, leshuar nga QKL, per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e “Trajtim dhe
asgjesim te mbetejeve spitalore me metoden e incerim.
Duke iu referuar VKM nr.99, dt.18.02.2005 “Per miratimin e katalogut shqiptar te mbetjeve, kjo pike
duhet te modifikohet dhe te behet:
“c)
Operatori Ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore III.1.C, tipi A për mbetjet anatomike me
kod 18 01 02, ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim dhe licence te tipit III.2.B, leshuar nga
QKL, per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e “Trajtim dhe asgjesim te mbetejeve spitalore me metoden e
incerim”.
C. Ne seksionin 2.3 “Per kapacitetin teknik”, pika “i” eshte percaktuar:
“Persa i perket aftesise teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet te permbushe
kerkesat e meposhtme minimale:
i)
Operatori ekonomik duhet te disponoje nje kontrate te lidhur me nje Landfill per depozitimin e
produktit final, per nje periudhe qe mbulon afatin e sherbimit objekt prokurimi. Per kete te paraqitet
kontrata e lidhur”.
Kerkesa qe te disponoje nje kontrate te lidhur me nje Landfill eshte jo i plote e i pasakte e favorizon
kompani te cilat nuk kane marreveshje me landfille te licencuar. Duke qene se objekti i veprimtarise
eshte evadimi e trajtimi i mbetjeve te rrezikshme per shendetin e njerezve dhe mjedisin ne pergjithesi ka
baza ligjore te sakta qe rregullojne veprimtarine e OE qe operojne ne fushen e mbetjeve te rrezikshme
spitalore me konkretisht, referuar bazes ligjore si me poshte cituar :
-Ligji Nr. 10431, date 09.06.2011 "Per mbrojtjen e mjedisit" i ndyshuar,
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-Ligj Nr. 10 463, date 22.9. 2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”.
-VKM nr. 798 dt. 29.09.2010 "Per miratimin e rregullores "Per administrimin e mbetjeve spitalore.".
-Vendim Nr. 452, date 11.7.2012 “Per Lendfillet e Mbetjeve”.
Duke iu referuar kodeve te percaktuara ne VKM Nr.99, dt. 18 shkurt 2005 "Per miratimin e katalogut
shqiptar te mebtjeve" dhe analizave qe behen ne menyre periodike nga impiantet e trajtimit te mbetjeve
spitalore, rezulton se produkti fundor i pademshem, qe del nga perpunimi i mbetjeve spitalore te
kerkuara per trajtim sipas objektit te perpunimit, eshte ai i percaktuar me kodin 20 02 03 "Mbetje te
tjera te pabiodegradueshme". Ne keto rrethana, eshte e domosdoshme qe per te mbyllur ciklin e
trajtimit te mbetjeve spitalore, landfilli/venddepozitimi i produktit te pademshem qe del nga perpunimi
te jete i licensuar dhe te kete te perfshire ne lejen perkatese kete kod.
Per sa me siper kerkojme heqjen e kriterit ne seksionin 2.3 Per kapacitetin teknik pika “g” nga DST :
g ) Operatori ekonomik duhet ketë të paktën një inxhinier elektrik të shoqëruar me Kontratë
Noteriale pune dhe diplomë, ku për të siguruar funksionimin e pajisjeve të impjantit, duhet të jetë i
pajisur me “Çertifikatë Kualifikimi” si dhe Leje përdorimi për pajisjet nën presion, për një
periudhë sa është dhe shërbimi i kërkuar.
dhe plotesimin ne seksionin 2.3 Per kapacitetin teknik pika “c” dhe pika “i” si me poshte:
c)
Operatori Ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore III.1.C, tipi A për mbetjet anatomike me
kod 18 01 02, ku procedura e asgjesimit të jetë me incenerim dhe licence te tipit III,2B, leshuar nga
QKL, per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e “Trajtim dhe asgjesim te mbetejeve spitalore me metoden e
incerim”.
a) te kete leje nga Bashkia ose kontrate aktive ne momentin e dorezimit te ofertes me subjekte
(landfill) te licensuar per depozitimin e produktit te pademshem qe del nga perpunimi, qe te kete
te perfshire ne lejen perkatese kodin 20 02 03 "Mbetje te tjera te pabiodegradueshme”.
II.3. Nëpërmjet shkresës nr. prot. 572, datë 26.04.2019 autoritetit kontraktor i kthen përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “MEDI-TEL” shpk, duke mos e pranuar kërkesën e këtj të fundit.
II.4. Në datën 02.05.2019, operatori ekonomik “MEDI-TEL” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 15.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 785/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 634 prot, datë 13.05.2019, bashkëngjitur informacioni dhe
dokumentacioni mbi hartimin e dokumentave të tenderit dhe trajtimin e ankesës.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “MEDI-TEL” shpk se” Kriteri i
vendosur nga ana e AK “Operatori ekonomik duhet ketë të paktën një inxhinier elektrik të shoqëruar
me Kontratë Noteriale pune dhe diplomë, ku për të siguruar funksionimin e pajisjeve të impjantit, duhet
të jetë i pajisur me “Çertifikatë Kualifikimi” si dhe Leje përdorimi për pajisjet nën presion”, nuk eshte
ne perputhje me natyren dhe objektin e kontrates dhe eshte ne kundershtim me kudrin ligjor ne fuqi.
Objekti i prokurimit te kesaj procedure te shpallur nga AK eshte "Evadim i mbetjeve te Spitalit Mat "
eshte ne kundershtim me vete objektin e prokurimit. Per shkak te natyres se procedures se prokurimit,
perfshirja e nje inxhinieri elektrik (Kontrate Noteriale pune dhe diplome, ku per te siguruar
funksionimin e pajisjeve te impjantit, duhet te jete i pajisur me “Çertifikatë Kualifikimi” si dhe Leje
përdorimi për pajisjet nën presion, ne kapacitetet teknike te operatorit ekonomik eshte nje kusht
diskriminues dhe kerkojme heqjen e ketij kriteri”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 7, seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika “g” të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:


g)
Operatori ekonomik duhet ketë të paktën një inxhinier elektrik të shoqëruar me
Kontratë Noteriale pune dhe diplomë, ku për të siguruar funksionimin e pajisjeve të impjantit,
duhet të jetë i pajisur me “Çertifikatë Kualifikimi” si dhe Leje përdorimi për pajisjet nën
presion, për një periudhë sa është dhe shërbimi i kërkuar.

III.1.2. Në nenin 46, pika 1, germat “a” e “b” e ligjit nr. 9643 dt.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
ivlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të
cilatdo të lidhet kontrata;
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”.
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III.1.3. Në nenin 46, pika 1 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.”
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.1.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimit”, pika 2 përcaktohet: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë
në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.1.5. Ndërsa tek neni 28 “Kontratat e shërbimit”, pika e 2, gërma a-ç e VKM-së nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar përcaktohet:
5.

Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:

a)
licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe/ose
b)
një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale,
kur kanë të tilla;dhe/ose
c)
dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit;
III.1.6. Në interpretim literal të bazës ligjore të sipërcituar Komisioni vlereson se kriteret e kualifikimit
duhet të jenë në përputhje me objektin e prokurimit, natyrën, aftësinë zbatuese, vlerën si dhe
përmasat/volumin e kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit
ekonomik për përmbushje 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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III.1.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor
për një inxhinier elektik, është një kërkesë e ekzagjeruar, e cila nuk është në proporcion të drejtë me
vlerën e kontratës, kohëzgjatjen si dhe natyrën e kontratës së shërbimit që do të realizohet. KPP gjykon
se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit duke hequr nga kriteret
kualifikuese kërkesën për Inxhinier Elektrik.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “MEDI-TEL” sh.p.k për modifikimin e
kritereve si më poshtë:
(i)
nga “Operatori ekonomik duhet te disponoje licence Leje Mjedisore me kodin: III.1.C ose
III.1.B ose III.1.A” në “Operatori Ekonomik duhet të disponojë Leje Mjedisore III.1.C, tipi
A për mbetjet anatomike me kod 18 01 02, ku proçedura e asgjesimit të jetë me incenerim
dhe licence te tipit III,2B, leshuar nga QKL, per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e “Trajtim
dhe asgjesim te mbetejeve spitalore me metoden e incerim”;
(ii)
Në vend të “pajisjet nën presion” ne kapacitetet teknike te operatorit kerkohet qe: ''pajisjet
nen presion si "ene ne presion" qe funksionon me presion dhe temperature te caktuar, AK te
kerkoje " akt-konstatim" kolaudimi vjetor sepse eshte detyrim qe enet ne presion te
kolaudohen nje here ne vit nga laboratore
te akredituar nga DPA (Drejtoria e
Pergjithshme e Akreditimit);
(iii) Nga “Operatori ekonomik duhet te disponoje nje kontrate te lidhur me nje Landfill per
depozitimin e produktit final, per nje periudhe qe mbulon afatin e sherbimit objekt
prokurimi. Per kete te paraqitet kontrata e lidhur.” në “te kete leje nga Bashkia ose
kontrate aktive ne momentin e dorezimit te ofertes me subjekte (landfill) te licensuar per
depozitimin e produktit te pademshem qe del nga perpunimi, qe te kete te perfshire ne lejen
perkatese kodin 20 02 03 "Mbetje te tjera te pabiodegradueshme); Komisioni i Prokurimit
Publik sqaron se:
III.2.1. Së pari, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se duke qenë se autoriteti kontraktor në kthim
përgjigjen drejtuar operatorit ekonomik ankimues “MEDI-TEL” shpk, me anë të shkresës nr. prot. 572,
datë 26.04.2019, nuk është shprehur qartë në lidhje me pretendimin për modifikimin e kriterit nga
“Operatori ekonomik duhet te disponoje nje kontrate te lidhur me nje Landfill per depozitimin e
produktit final, per nje periudhe qe mbulon afatin e sherbimit objekt prokurimi. Per kete te paraqitet
kontrata e lidhur” në “te kete leje nga Bashkia ose kontrate aktive ne momentin e dorezimit te ofertes
me subjekte (landfill) te licensuar per depozitimin e produktit te pademshem qe del nga perpunimi, qe
te kete te perfshire ne lejen perkatese kodin 20 02 03 "Mbetje te tjera te pabiodegradueshme);
Komisioni i Prokurimit Publik vendosi ta marrë në shqyrtim këtë pretendim.
III.2.2. 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 publike, në përputhje
me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij”.
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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”.
III.2.3. 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.
III.2.4. 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.2.5. 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;

8

- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë me
kërkesë të tyre, kur është rasti”.
III.2.6. 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 dhe autoriteteve
kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të procedurave të prokurimit dhe njëherazi përgjegjës për
hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik.
KPP gjykon se, që të justifikohet ligjërisht kërkimi 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
kërkuesit (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.
III.2.7 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.
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, procedurat për fitimin e kontratave publike, do t’i nënshtrohen
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”, i
ndryshuar, duke qenë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe
jodiskriminuese. Pra thënë ndryshe, 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 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 (shih në pikën III.2.4 më sipër të këtij vendimi, nenin 64, pika 3 (gërma “b”) të ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar).
III.2.8. 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.
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Sa më sipër, përsa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në mënyrë eksplicite vendosjen e
kriterit të pretenduar nga ankimuesi (akoma më tej ka vlerësuar se kriteri i propozuar nuk është në
proporcion me natyrën e kontratës), KPP në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit
kontraktor (njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk qëndrojnë.
Sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i 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 pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “MEDI-TEL” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-18877-04-08-2019, me objekt: “Evadim i
mbetjeve të Spitalit Mat”, me fond limit 1.500.000 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar
me datë 30.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.
2. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
3. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “MEDI-TEL” sh.p.k.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 785 Protokolli, Datë 02.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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