REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 960/2016
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 14/12/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit dhe
specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit “Kërkesë
për Propozime” me objekt “Blerje pajisje mjekesore " me nr.
REF-54661-10-24-2016 me fond limit 1,618,400 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 08.11.2016 nga autoriteti
kontraktor Spitali Rajonal Fier.

Ankimues:

“Genius” sh.p.k.
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Kavajës Pallati 2R
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Spitali Rajonal Fier
Adresa: “Lagja “1Maj” Rruga “Invalidet e Luftes”
Fier

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
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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 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
II. Në datën 25.10.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Blerje pajisje mjekesore " me nr. REF54661-10-24-2016 me fond limit 1,618,400 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në
datë 08.11.2016 nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Fier.
II.1 Në datën 27.10.2016 pala ankimuese “Genius” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit dhe
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specifikimet teknike, ankesë e pranuar në datë 27.10.2016 përmes protokollit hyrës të
institucionit Nr.2806 prot.

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. Ne, si operator ekonomik i fokusuar vetëm në fushën e paisjeve laboratorike,
kjo procedurë prokurimi e hartuar nga Spitali rajonal Fier na heq të drejtën
për të marrë pjesë në këtë procedurë prokurimi.
ii. Paraqitja e mostrave për aparatura mjekësore apo laboratorike ditën e
zhvillimit të tenderit është paksa e pa përshtatshme për shumë arsye:
Autoriteti kontraktor nuk ka persona të trajnuar apo të specializuar për çfarë
do lloj paisjesh mjekësore apo paisjes laboratorike pasi ju keni kërkuar 2
inxhinier elektronike që të bëjnë trajnimin e stafit. Përfaqësuesit e autoritetit
kontraktor nuk mund ta vlerësojnë paisjen mjekësore apo laboratorike vetëm
me pamjen vizive. Për analizatorin hetamologjik ju si autoriteti kontraktor nuk
mund ta vlerësoni pasisjen pasi ju nuk keni lëndën e parë ( reagentë,
kontrollet ejt) që të shikoni që paisja i plotëson kriteret e kërkuar pas nxjerrjes
së testit të parë. Autoriteti kontraktor mund të prishë kontratën nëse paisja e
instaluar në Spitalin Rajonal Fier nuk është brenda parametrave apo
specifikimeve të kërkuar.
iii. Nga shqyrtimi që i bëmë dokumentave të tenderit të publikuar nga ana juaj
për procedurë konkrete konstatuam se nuk janë respektuar dispozitat ligjore
të prokurimit publik sa i takon specifikimeve teknike. Autoriteti juaj kontraktor
nëpërmjet të dhënave teknike të specifikuara për këtë objekt prokurimi ka
orientuar drejt ofertimit nga një operator i caktuar ekonomik duke kufizuar
pjesëmarrjen në kundërshtim me parimet e përzgjedhjes dhe qëllimet kryesore
të ligjit të prokurimit publik të cilat synojnë një pjesëmarrje të gjerë. Omissis...
artikulli numër 3 (analizator Hematologjik me 3 popullata) në listën e paisjeve
që ju keni shpallur në këtë tender është paisje e kompanisë prodhuese Mindray
me origjine Kine ( bashkëngjitur paisjen në fjalë. Specifikimet teknike: Të ketë
vetëm 2 reagent pune: diluent dhe lizues. Të ruajë të paktën 150,000 rezultate
të pacientëve sëbashku me histrogramat. Specifikimi juaj për këtë instrument
është shumë i qartë që favorizon këtë prodhues dhe përfaqësuesin e tij në
Shqipëri. Unë doja t’ju tregoj një statistikë për analizatorët hematologjim me
3 popullata. Analizatorët hematologjik me 3 popullata të cilët punojnë me 3
reagentë janë 99 % në tregun botëror që do të thotë që këto instrumenta janë
më të kërkuarit dhe më të sigurtë në tregun botëror. Analizatorët
hematologjim me 2 reagentë të cilët pretendoni ju në të gjithë tregun botëror
janë vetëm 1 %. Të gjithë autoanalizatorët kanë opsion kur kalon një numër të
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caktuar matjesh ( për shembull 30,000 matje) 1 herë në një apo dy vite bëhet
kalimi i të dhënave në arkivat kompjuterike. Omissis...
iv. Kërkojmë : Procedura e prokurimit të ndahet në dy lote ( paisjet mjekësore në
lote më vete), paisjet laboratike lote më vete.
v. Të hiqet kriteri vetëm 2 reagentë pune: diluent dhe lizues.
vi. Të hiqet- të ruajë të paktën 150,000 rezultate të pacientëve sëbashku me
histogramat të bëhet të ruajë të paktën 30,000 rezultate të pacientëve sëbashku
me histogramat.

II.3. Në datën 31.10.2016 me anë të shkresës nr.2951 Prot, datë 31.10.2016 autoriteti
kontraktor i kthen përgjigje palës ankimuese duke pranuar pjesërisht 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 :“[…] Në lidhje me pikën e parë ju sqarojmë se objekti i prokurimit është
blerje paisje mjekësore dhe të gjithë artikujt e kërkuar bëjnë pjesë në paisje mjekësore.
Lidhur me këtë sjellim si shembuj konkretë dhe eksperiencat e autoriteteve të tjera kontratore
( psh. Ministria e Shëndetësisë REF 347/13.08.2015 me objekt “ Blerje paisje mjekësore de
paisje mobilimi për poliklinkat Divjakë, Nr. 1 Tiranë dhe Paskuqan, ku në këto procedura
janë përfshirë në të njëjtin lot paisjet mjekësore dhe laboratorike). Lidhur me pretendimin e
dytë, ju sqarojmë se: kërkesa jonë për 2 reagentë pune, diluents dhe lizues është kërkuar për
qëllime ekonomike, pasi analizatorët me 3 reagentë pune kërkojnë një fond vjetor më të madh
për reagent pune se sa ata me 2 reagent. Rrjedhimisht kërkesa jonë për analizator me 2
reagentë pune sjell një kosto më të ulët për analizë dhe një administrim më të mirë të fondeve
publike. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Genius” shpk se Të hiqet- të ruajë të
paktën 150,000 rezultate të pacientëve sëbashku me histogramat të bëhet të ruajë të paktën
30,000 rezultate të pacientëve sëbashku me histogramat. Ky pretendim qëndron dhe do të
modifikohet duke patur parasysh numrin e analizave të kryera nga Spitali Rajonal Fier dhe
do të riformulohet si më poshtë: Të ruajë jo më pak se 40,000 rezultare të pacientëvë
sëbashku me histogramat ( sipas shtojcës bashkëlidhur). Përsa i përket “konstatimeve” të
operatorit ekonomik “Genius” shpk sqarojmë se: Autoriteti kontrakto Spitali Rajonal Fier në
asnjë rast nuk ka orientuar prokurimin drejt një operatori të caktuar, por në vendodhjen e
specifikimeve teknike është parë gjithmonë leverdisshmëria ekonomike dhe mirëpërdorimi i
fondeve publike pasi në rastin aktual një analizator hematologjik me tre reagentë rrit koston
e këtij prokurimi si në koston e blerjes së aparaturës ashtu edhe në koston e një analize pasi
kërkon numër më të lartë reagentësh. [...]”

II.4. Në datën 31.10.2016 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektornike Shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të tenderit si më poshtë vijon
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“Në shtojcën nr.9 nën titullin Specifikimet teknike (për analizator hematologjik me tre
popullata)
Është
Të ruaje të paktën 150.000 rezultate të pacienteve sëbashku me histogramat
Bëhet
Të ruaje jo më pak se 40.000 rezultate të pacientëve sëbashku me histogramat […]”
II.5. Në datën 09.11.2016 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor. Referuar
materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, konstatohet se
operatori ekonomik ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik ka ngritur vetëm
pretendime në lidhje me ndarjen e procedurës së prokurimit në lote si edhe mbi specifikimet
teknike të aparaturës Analizator Hematologjik me tre popullata, duke hequr njëherazi dorë
nga pretendimet e tjera të ngritura pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, konstatohet se në datën
08.11.2016 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.6.1. Në datën 10.11.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë
pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit
të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
i. “O.E.S. Distrimed” shpk

1,595,000

ii. “Montal” shpk

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

iii. “Bylis Pharma” shpk

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

iv. “Al Medical” shpk

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

lekë

i kualifikuar;

II.5. Në datën 21.11.2016 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 me
argumentin se procedura e prokurimit duhet të ndahet në lote, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
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III.1.1. Në shtocjën 11 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit” të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar furnizimin me mallra si më poshtë vijon
Shërbimi dhe malli që kërkohet:
Nr Përshkrimi i Mallrave / Shërbimeve

Sasia

1

1

2
3
4

F.V Radiant
(Ngrohes radiant per foshnjat neonatal)
F.V ECG
F.V Aparat aerosoli

Afati
10 dite nga data e lidhjes
se kontrates

1

5
F.V Analizator Hematologjik me 3 popullata 1

Afatet e ekzekutimit: Afati per furnizimin dhe vendosjen e aparaturave në pune është 10
(dhjetë) ditëe nga data e lidhjes së kontrates.Afati i garancisë së aparaturave është 1 (një) vit
.Afati i mirëmbajtjes së aparaturave është 1 (një) vit sipas periudhës së garancisë (ofertuesi i
shpallur fitues gjatë periudhes së garancise përgjigjet për çdo difekt të konstatuar në
aparature duke përfshire dhe ndërimin e saj).Trajnimi i personelit perdorues të aparaturave
do të vazhdoje gjate të gjithë periudhës së garancisë sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
III.1.2. Në nenin 3 “Përkufizime” pika 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” të ndryshuar parashikohet se “Kontrata publike furnizimi” janë kontratat publike, që
kanë objekt blerjen, blerjen me pjesë ose me këste, qiranë me ose pa mundësi blerjeje të
mallrave. Një kontratë publike, që ka objekt furnizimin me mallra dhe që përfshin në mënyrë
dytësore edhe vendosjen dhe instalimin, vlerësohet si “kontratë publike furnizimi”, nëse vlera
e mallrave e tejkalon vlerën e vendosjes apo instalimit.”
III.1.3. Në nenin 9, pika 5 të Vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave ”Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar , përcaktohet se: “Kontrata ndahet
në lote, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe kur
vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të
ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të përdoret veçanërisht për të nxitur
pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe për të ulur kostot administrative të autoritetit
kontraktor”.
III.1.4. Në interpretim interpretim sistematik (domethënjen e drejtë të normës juridike duke e
vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sistemit juridik), K.P.P. gjykon se strictu sensu
ndarja e një procedure prokurimi në lote realizohet atëherë kur vetë kontrata përbëhet nga
punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e
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tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin
ato. Referuar shtocjëc 11 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit” të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, KPP konstaton se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar furnizimi me
paisje teknologjike mjekësore, të cilat të janë të ngjashme, por nga ana tjetër, referuar vlerës
së fondit limit të përllogaritur nga ana e autoritetit kontraktor, sasisë së kërkuar nga ky i
fundit, KPP gjykon se nuk ndodhemi në kushtet e nenit 9, pika 5 të Vendimit nr. 914 datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të
ndryshuar. KPP gjykon se, një procedurë prokurimi të ndahet në lote, referuar nenit 9 pika 5
të Vendimit nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar duhet të përmbushë njëherazi dy kushte kumulative, së pari ,
kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime, homogjene ose të ngjashme, dhe së dyti, kur
vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë do të
ishin në gjendje t’i siguronin ato. Sa më sipër, KPP gjykon se, referuar materialeve të
administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, objektit të procedurës së prokurimit
objekt ankimi, natyrës së mallrave të kërkuar si edhe vlerës së kombinuar të tyre, nuk
ndodhemi para rastit të ndarjes së procedurës së prokurimit në lote, referuar nenit 9 pika 5 të
aktit nënligjor në zbatim të ligjit.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se “[…]artikulli numër 3 ( analizator Hematologjik me 3 popullata) në listën
e paisjeve që ju keni shpallur në këtë tender është paisje e kompanisë prodhuese Mindray me
origjine Kine ( bashkëngjitur paisjen në fjalë. Specifikimet teknike: Të ketë vetëm 2 reagent
pune: diluent dhe lizues. [...]” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të procedurës së prokurimit objekt ankimi,
autoriteti kontraktor ka parashikuar se paisja “Analizator hematologjik me 3 popullata”
duhet të plotësojë specifikimet teknike si më poshtë vijon:
Analizator Hematologjik me 3 popullata
Te ketë të paktën 19 parametra : ËBC, Lymph, Gran, Mid, Lymph%, Gran%,
Mid%, HGB, RBC, MCV,HCT, MCH, MCHC, RDË-CV, RDË-SD, PLT, PCT ,PDË, MPV.
Të ketë 3 histograma: ËBC, RBC dhe PLT.
Matja e ËBC, RBC, PLT te behet me metoden e impendances, ndesa HGB me
metode kolorimetrike.
Precizioni : ËBC jo më i lartë se 3.5%; RBC jo me i larte se 1.5%; HGB jo më i lartë
se 1.5%; PLT jo më i lartë se 5%
Tëe kryejë 40 deri ne 60 analiza në orë.
Të ketë vetëm 2 reagent pune: diluent dhe lizues .
Të ruajë të pakten 150.000 rezultate të pacientëve sëbashku me histogramat.
Të ketë metodën për të matur gjakun komplet dhe te paraholluar.
Të ketë vetë-interpretim për Leukocidet, Eritrocidet dhe Trombocidet.
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Të ketë ekran me prekje, me ngjyra, jo më të vogël se 8 inch.
Të ketë porta komunikimi per pajisjet e jashtme si mouse , tastier, lexues barkodi,
etj.
Të ketë printer termik të inkorporuar dhe të ketë mundesi për lidhje me printer të
jashtëm.
Të ketë opsion për lidhje me kompjuter me anë të softuerit përkates.
Të suportojë protokollin HL7 dhe LIS bidireksional.
Të ketë bllok ushqimi të inkorporuar : 220V / 50 Hz.
Pajisja të shoqerohet me një set fillestar solucionesh për tu vënë në punë.
Garancia e aparaturave do të jetë 1 (një) vit duke filluar nga data e marrjes në
dorëzim.
Ofertuesi i shpallur fitues është pergjegjes për furnizimin dhe vendosjen e
aparaturave në pune si dhe ka përgjegjësi për mirembajtjen e aparaturave gjatë periudhës së
garancise sipas kushteve që do të përcaktohen në kontratë.
Gjithashtu ofertuesi i cili do të shpallet fitues dhe do të lidhet kontrata është
përgjegjës për trajnimin e personelit i cili do të përdorë këto aparatura.
III.2.2. Në datën 31.10.2016 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektornike Shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të tenderit si më poshtë vijon
“Në shtojcën nr.9 nën titullin Specifikimet teknike (për analizator hematologjik me tre
popullata)
Është
Të ruaje të paktën 150.000 rezultate të pacienteve sëbashku me histogramat
Bëhet

III.2.3. Në nenin 23 pika 1,2 dhe 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar parashikohet se :
“1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që
do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë
objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu
referuar:
a) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike
ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo
sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të
standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve
8

teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin,
përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e produkteve;
b) kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t’u referohesh standardeve
kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat
funksionale;
c) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të këtij neni për
mallra, shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo
referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”
Gjithashtu në nenin 27 “Kontratat e Mallrave” pika 1 e Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e
elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me
nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.[…]”
III.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është e nevojshme të ndalet në një
interpretim të zgjeruar të dispozitës së mësipërme të lex specialis, mbi mënyrën e hartimit të
specifikimeve teknike. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore në
hartimin e specifikimeve teknike krahas përshkrimit të saktë të nevojave të këtij të fundit
duhet të kenë në vëmendje faktin se hartimi i specifikimeve teknike duhet bërë në një
mënyrë gjithpërfshirëse duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet
të gjithë kandidatëve e ofertuesve duke përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë
karakteristikat e mallrave/shërbimeve/punëve dhe në përpuethshmëri me objektin e kontratës.
K.P.P thekson se një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit (
parashikuar nga neni 2 gërma “b” dhe “c” e LPP-së) janë ato të transparencës dhe trajtimit të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit publik. Specifikimet teknike duhet të ofrojnë akses të barabartë për ofertuesit dhe
nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të pajustifikuara për hapjen e prokurimit
publik ndaj konkurrencës. Në respekt të parimit të mësipërm, specifikimet teknike në asnjë
rast nuk duhet të diskriminojnë/përjashtojnë nga konkurimi operatorët ekonomikë ofertues
dhe/ose prodhuesit qofshin këto kombëtar apo ndërkombëtar. Në hartimin e specifikimeve
teknike autoritet kontraktore duhet të shmangin çdo formë diskriminimi qoftë ato të dukshme
qoftë ato të fshehta të cilat kanë të njëjtin efekt. Në asnjë rast specifikimet teknike nuk duhet
të hartohen në mënyrë që të drejtojnë drejt një produkti/mall/shërbim që ofrohen nga një
operator i vetëm ekonomik ose nga një prodhues i vetëm. K.P.P gjykon se parashikimet e
mësipërme duhet të zbatohen në të gjithë procedurat e prokurimit, përfshirë ato me negocim
me përjashtim të rasteve ku vetë lex specialiss parashikon një përjashtim të tillë. Në hartimin
e specifikimeve teknike autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në vemendje faktin se
specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe
që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, parashikuar edhe nga neni
27 pika 1 e aktit normative në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Gjithashtu duke u ndalur në pikën 3 të nenit 23
të LPP-së, KPP gjykon se ligjvënësi ka parashikuar tre metoda kryesore në hartimin e
9

specifikimeve teknike. Metoda e parë lidhet me referimin e standardeve kombëtare, që
mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike
të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të
përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u
referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike
kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo
përdorimin e produkteve. Metoda e dytë e hartimit të specifikimeve teknike lidhet me
referimin e kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t’u referohesh
standardeve kombëtare ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me
kërkesat funksionale. Gjithashtu edhe metoda e tretë e cila është një ndërthurje e dy metodave
të mësipërme, por çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.
Autoritet kontraktore janë të detyruara të zbatojnë me përpikmëri dispozitën e mësipërme të
LPP-së në hartimin e specifikimeve teknike dhe kjo duhet pasqyruar edhe në dokumentet e
tenderit. Nga interpretimi teleologjik (qëllimi i normës juridike) arrijmë në përfundim se e
rëndësishme është që përmes specifikimeve teknike autoriteti kontraktor të mundësojë një
konkurrim të drejtë të hapur dhe gjithëpërfshirës të barabartë dhe jo diskriminuese për të
gjithë operatorët ekonomikë si edhe të mos drejtohen drejt një produkti të vetëm të ofruar nga
një operator i vetëm ose nga një numër i kufizuar operatorësh ekonomikë.
III.2.5. Në datën 21.11.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar. Referuar
materialit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, KPP konstaton se personi
i ngarkuar/njësia përgjegjëse për hartimin e specifikimeve teknike të paisjve procedurës së
prokurimit objekt ankimi,në asnjë rast nuk ka dëshmuar me anë të dokumentimeve përkatëse
se, në hartimin e specifikimeve teknike për paisjen Analizator hematologjik me 3 popullata, i
është referuar një prej metodave të parashikaura në nenin 23 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar. Akoma më tej, KPP konstaton se referuar shtojcës 9
“Specifikimeve teknike” të procedurës së prokurimit objekt ankimi, në hartimin e
specifikiemeve të tjera teknike, autoriteti kontraktor ka parashikuar minimumin e kërkesave
referuar nenit 27 pika 1 të Vendimi nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar duke kërkuar ndër të tjera Të kryejë 40 deri ne 60 analiza
në orë.; Të ruaje jo më pak se 40.000 rezultate të pacientëve sëbashku me histogramat ,
ndërkohë në lidhje reagentët e punës ka kërkuar të ketë vetëm 2 reagent pune: diluent dhe
lizues. Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se “Lidhur me pretendimin e dytë ju
sqarojmë se: kërkesa jonë për 2 reagentë pune, diluents dhe lizues është kërkuar për qëllime
ekonomike, pasi analizatorët me 3 reagentë pune kërkojnë një fond vjetor më të madh për
reagent pune se sa ata me 2 reagent. Rrjedhimisht kërkesa jonë për analizator me 2 reagentë
pune sjell një kosto më të ulët për analizë dhe një administrim më të mirë të fondeve publike”,
KPP gjykon se autoriteti kontraktor nuk ka argumentuar me prova dhe fakte pretendimet e
mësipërme. KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë specifikimin e mësipërm
teknike, duke parashikuar, në përputhje me nenin 27 pika 1 të Vendimi nr.914 datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të
ndryshuar, minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë
cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të
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pranueshme për funksionet e kërkuara. Gjithashtu, KPP gjykon se autoriteti kontraktor nuk
mund të kufizojë operatorët ekonomike në propozimin e një produkti, i cili duke mos
ndryshuar vlerën e fondit limit si edhe duke mos patur kosto shtesë mirëmbajtje nga ana e
autoritetit kontraktor, ofron nivel më të lartë teknik se sa ai kërkuar.

Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.

III.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike si edhe informacionit
të dorëzuar nga autoriteti kontraktor mbi fazën në të cilën ndodhet procedura e prokurimit
objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka hapur dhe
vlerësuar ofertat e operatorëve pjesëmarrës në procedurën e mësipëme të prokurimit.
Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për
përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci
dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike. Gjithashtu, ndër parimet kryesore të
zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij
janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm
lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës
publike.
III.3.1 Në nenin 63 pika 1.1 e 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 në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë
Komisionit të Prokurimit Publik parashikon se “ […] Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton
ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë,
ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda
10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën
5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet
detyrimisht edhe autoritetit kontraktor […]”.
III.3.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 31.10.2016
përmes i kthen përgjigje palës ankimuese duke refuzuar ankesën e tij. Me refuzimimin e
ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe dhënia e një
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vendimi të arysetuar nga ky i fundit nuk heq pezullimin e procedurës së prokurimit
parashikuar nga nenit 63 pika 1.1 e LPP. Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të
hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë ta ankimi duke hapur ofertat dhe vlerësuar
ato brenda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues ( të cilët kanë kundërshuar
dokumentet e tenderit apo specifikimet teknike pranë autoritetit kontraktor) i lind e drejta e
shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor
ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të ankimit të operatorëve
ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 1.1
dhe pika 6 e LPP-së. Referuar parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se operatori ekonomik ankimues ka qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë
K.P.P si në momentin e dorëzimit të ankesës pranë KPP ashtu edhe në momentin e hapjes të
ofertave.
III.3.3. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për shkak të shkeljeve të
mësipërme të konstatuara si edhe për vetë faktin se pretendimet e palës ankimuese pjesërisht
qëndrojnë dhe se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë specifikimet teknike, KPP gjykon
se procedura e mësipërme e prokurimit duhet anuluar, në zbatim të nenit 64, pika 2 gërma
“ç” dhe nenit 24 gërma “dh” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, i cili parshikon se “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:
dh) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b”
dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji. Komisioni i Prokurimit Publik i tërheq vëmendjen
autoritetit kontraktor për shkeljet e mësipërme të konstatuara. Në procedurat e ardhshme të
prokurimit, autoriteti kontraktor duhet të zbatojë me përpikmëri afatet e ankimit në përputhje
me nenin 63 të lex specialis, ligjin nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar. K.P.P i tërheq vëmendje autoritetit kontraktor mbi shkeljen e mësipërme.

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 pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Genius” sh.p.k. për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Blerje pajisje mjekesore " me nr.
REF-54661-10-24-2016 me fond limit 1,618,400 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u
zhvilluar në datë 08.11.2016 nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentet e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
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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 të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomikë “Genius” sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Nr. 2269 Protokolli; Datë 09.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Anëtar
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Anëtar
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Kryetar
Evis Shurdha
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