KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.680/2019
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 25.10.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Trimed” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-17871-04-122019, me objekt “Blerje pajisje mjekimi dhe materiale konsumi për
shërbimin e ortopedisë për Spitalin Rajonal Vlorë” -Marrëveshje Kuadër
me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat 2 vjeçar ” (një operator të vetëm ekonomik fitues për sejcilin lot)”
Loti 2 “Blerje materiale ortopedike”, shumatorja për njësi për lotin 2
është 1.426.737 lekë (pa TVSH), vlera e pritshme e kontratave për lotin
16.186.465 lekë, zhvilluar në datën 22.07.2019, nga autoriteti kontraktor,
Spitali Rajonal Vlorë”.

Ankimues:

“Trimed” sh.p.k.
Autostrada Tiranë – Durrës, KM 10, Godina 3-katëshe, Kashar Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Spitali Rajonal Vlorë
Lagjja “Partizani” Vlorë
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Subjekt i Interesuar:

“Layo” sh.p.k.
Rruga Lord Bajron, Laprakw, Tiranw

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”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 ankimues 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 percaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.04.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-17871-04-12-2019, me
objekt “Blerje pajisje mjekimi dhe materiale konsumi për shërbimin e ortopedisë për Spitalin Rajonal
Vlorë” -Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat 2 vjeçar ” (një operator të vetëm ekonomik fitues për sejcilin lot)” Loti 2 “Blerje materiale
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ortopedike”, shumatorja për njësi për lotin 2 është 1.426.737 lekë (pa TVSH), vlera e pritshme e
kontratave për lotin 16.186.465 lekë zhvilluar në datën 22.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Spitali
Rajonal Vlorë”.
II.2. Në datën 22.07.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3 Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të autoritetit
kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në datë 05.08.2019
ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), (vlera e ofertës, shumatorja e çmimeve për njësi pa TVSH),
përkatësisht:
1. “Trimed” sh.p.k.
2. “Layo” sh.p.k.

1.280.750 lekë, skualifikuar
1.281.100 lekë, skualifikuar

II.4. Në datën 05.08.2019 operatori ekonomik “Trimed” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon:
Artikulli vide spongiotike autofiletante 6.5 mm me gjatesi 8 cm, 8.5 cm dhe 9 cm me guide gjysme fileto,
mostra e sjelle eshte me diameter 7 mm, duke perbere keshtu mosperputhje me specifikimet teknike.
Artikulli fiksator bacini eshte tip i vjeter.
II.5. Në datën 08.08.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë: […]Trimed shpk eshte njohur me
Proceduren e Prokurimit Publik me REF-17871-04-12-2019, me objekt "Blerje pajisje mjekimi dhe
materiale konsumi per sherbimin e ortopedise per Spitalin Rajonal Vlore" ndare ne lote,
gjithsej 2 - "Marreveshje Kuader me disa operatore ekonomik ku te gjitha kushtet jante te
percaktuara- me afat 2 vjecar", e publikuar ne faqen zyrtare te Prokurimeve Publike ëëë.app.gov.al
nga Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Vlore, me Fond Limit (per te gjitha lotet) prej 20,966,135
(njezete milion e nenteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e njeqind e tridhjete e pese) Leke pa Tvsh.
Kjo procedure prokurimi u zhvillua nga Autoriteti Kontraktor me date 22.07.2019, ne te cilen Trimed
shpk ishte operator ekonomik pjesemarres.
Me date 05.08.2019 ora 10:10 ne faqen zyrtare te Prokurimeve Publike, ka mherritur njoftimi
(bashkengjitur) ku thuhet se Trimed shpk eshte skualifikuar. Ne baze te arsyeve te skualifikimit,
te rradhitura me poshte, detyrohemi te bejme ankimimin:
a) Artikulli vide spongiotike autofiletante 6.5mm me gjatesi 8cm, 8.5 cm dhe 9 cm me guide gjysme
fileto, mostra e sjelle eshte me diameter 7mm.
Ne shtojcen 10 "Specifikimet Teknike" ne DST (bashkengjitur Shtojca dt. 26.06.2019
- Specifikimet Teknike), per kete artikull kerkohet:
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5 mm me gjatesi 8cm, 8.5cm, 9cm me guide
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Gjysem Fileto / 32 Fileto. (Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%
Duke qene se ne kete pike aplikohet devijacioni +/-10% Vida Spongiotike 7mm e dorezuar nga ana
jone eshte kualifikuese (7mm-10%= 6.3mm). Ne permasat e vides nuk perfshihet vetem gjatesia por dhe
vete tipi i vides.
Per kete arsye skualifikimi nuk. qendron.
b) Artikulli fiksator bacini eshte tip i vjeter.
Mendojme se kjo arsye skualifikimi nga ana juaj, nuk qendron. Ne shtojcen 10 "Specifikimet
Teknike" ne DST (bashkengjitur Shtojca dt.26.06.2019 - Specifikimet Teknike), per kete artikull
kerkohet:
d) Fiksator Bacini
Sic mund te shihet qarte Autoriteti Kontraktor nuk ka here asnje specifikim teknik mbi tipin apo kriteret
qe ploteson ky Fiksator per tu etiketuar si Tip i Ri apo i Vjeter.
Ne konkluzion: Kerkojme qe kjo arsye skualifikimi nga juaj te anullohet,
Ne konkluzion: Kerkojme qe skualifikimi ndaj “Trimed” shpk të anulohet, sipas kërkesave dhe
argumentave tona të dhëna të dhëna në këtë ankimim. [...]
II.5.1. Referuar dokumentacionit bashkëlidhur ankesës së operatorit ekonomik ankimues, si dhe
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, ky i fundit në datën 13.08.2019, me anë të shkresës
nr.4070 prot., i ka kthyer përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues duke e pranuar pjesërisht
atë me argumentat si më poshtë vijon: [...]
LOTI II
Artikulli vide spongiotike autofiletante 6.5mm me gjatesi 8cm, 8.5 cm dhe 9 cm me guide gjysme
fileto/ 32 Fileto. (Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%
Artikulli fiksator bacini mostra nuk është tip i vjeter dhe është në përputhje me specifikimet teknike.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave duke u bazuar në Udhëzimin Nr. 2 të APP-së datë 02.05.2019 “Mbi
procesin e aadministrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë” Agjencia e Prokurimit
Publik në mbështetje të nenit 13 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar
neneve 27,83 të vendimit të këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”pasi bëri konstatimete duhura konstatoi se: [....] LOTI II Ne baze te specifikimeve
teknike per artikullin Vide spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8cm , 8.5cm, 9cm me
guide gjysme fileto/32 fileto. ju keni dorezuar mostren vide spongiotike me diameter 7mm
me guide L= 8.5cm dhe jo mostrat me gjatesite e tjera te kerkuara. Gjithashtu diarnetri i
mostres qe keni sjelle 7mm, nuk eshte ne përputhje me specifikimet teknike pasi devijacioni +/l 0% qe ju pretendoni nuk eshte pjese e kerkesave dhe specifikirncve teknike per kete artikull. Per
kete arsye kerkesa juaj nuk merret parasysh.[…]Artikulli Fiksator Bacini: Ne mungese te
specifikimeve teknike rnbi kriteret apo tipin qe duhet te plotesoje ky artikull vendosem qe :
Kërkesa juaj të merret parasysh.
II.5.2. Në datën 19.08.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
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Konkretisht në ankesën e paraqitur pranë KPP-së operatori ekonomik ankimues argumenton si më poshtë
vijon: […] Trimed shpk eshte njohur me Proceduren e Prokurimit Publik me REF-17871-04-12-2019,
me objekt "Blerje pajisje mjekimi dhe materiale konsumi per sherbimin e ortopedise per Spitalin
Rajonal Vlore" ndare ne lote, gjithsej 2 - "Marreveshje Kuader me disa operatore ekonomik
ku te gjitha kushtet jante te percaktuara- me afat 2 vjecar", e publikuar ne faqen zyrtare te
Prokurimeve Publike ëëë.app.gov.al nga Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Vlore, me Fond Limit
(per te gjitha lotet) prej 20,966,135 (njezete milion e nenteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e
njeqind e tridhjete e pese) Leke pa Tvsh. Shumatorja për njësi për Lotin 2 është 1.426.737 lekë pa
TVSH. Në datën 05.08.2019 në www.app.gov.al ka ardhur njoftimi se oferta e paraqitur nga “Trimed”
sh.p.k. është refuzuar për arsyet si më poshtë:
"Artikulli vide spongiotike auto filetante 6.Smm me gjatesi 8cm, 8.Scm dhe 9cm me guide gjysme fileto,
mostra e sjelle esbte me diameter 7mm, duke perbere keshtu mosperputhje me specifikimet teknike."
Ne baze te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", te ndryshuar, neni 42, kemi
proceduar me ankimimin prane AK brenda afateve ligjore, me shkrese Nr. 1200923 Prot. Date
07.08.2019, ku themi se: Ne shtojcen 10 "Specifikimet Teknike" ne DST (bashkengjitur Shtojca dt.
26.06.2019 - Specifikimet Teknike), per kete artikull kerkohet: Vida Spongiotike auto-filetante 6.Smm
me gjatesi 8cm, 8.Scm, 9cm me guide Gjysem Fileto I
32 Fileto. (Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%
Duke qene se ne kete pike aplikohet devijacioni +/-10% Vida Spongiotike 7mm e dorezuar nga ana jone
eshte kualifikuese (7mm-10%= 6.3mm). Ne permasat e vides nuk perfshihet · vetem gjatesia por dhe vete
tipi i vides.
Per kete arsye skualifikimi nuk qendron.
Ne konkluzion: Kerkojme qe kjo arsye skualifikimi nga ana juaj te anullohet.
Me date 15.08.2019 ka mberritur pergjigja nga AK me shkrese Nr. 4070 Prot. Date
13.08.2019. Ne kete shkrese AK ka refuzuar kerkesen tone, me arsyetimin si me poshte:
Ne baze te specifikimeve teknike per artikullin Vide spongiotike auto-filetante 6.Smm me gjatesi 8cm,
8.Scm, 9cm me guide gjysem fileto/32 fileto, ju keni dorezuar mostren vide spongiotike me diameter
7mm me guide L=8.5cm dhe jo mostrat me gjatesite e tjera te kerkuara. Gjithashtu diametri i mostres
qe keni sjelle 7mm, nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike, pasi deviacioni +/10% qe ju
pretendoni nuk eshte pjese e kerkesave dhe specifikimeve teknike per kete artikull.
Per kete arsye kerkesa juaj nuk merret parasysh.
Per sa me siper Trimed shpk i drejtohet Komisionit te Prokurimit Publik si organi me i larte ne
fushen e prokurimeve.
Ne lidhje me pergjigjen e mesiperme te AK,sqarojme se:
Se pari deshirojme te veme ne dukje se ne shkresen e derguar nga AK, mungon vula zyrtare e
institucionit.
Se dyti, praktika tregtare njeh gjeresisht perdorimin e mostrave si artikull ilustrues dhe si rregull
mjafton vetem nje model/moster per cdo grupim produktesh te cilat jane te njejta, te ngjashme apo jane
te njetrajtshme sipas kategorizimit te bere konform specifikimeve teknike.
Ne nenin 27, pika 6 germa "a" ne VKM nr.914 date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te
prokurimit publik" i ndryshuar, ku parashikohet se AK mund t'u kerkoje operatoreve ekonomike te
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dorezojne deshmi, qe tregojne se ata i plotesojne kerkesat minimale, te percaktuara ne dokumentet
e tenderit, si: "a) mostra te mallit, kur e gjykon se kjo ka rendesi ne vleresimin e ofertes teknike".
Pra, per te gjykuar nese nje oferte eshte konkuruese do te mjaftonte nje moster per secilin artikull e
cila bashke me dokumentat e tjera si "Autorizimi i Prodhuesit", Certifikime mbi sigurine e cilesise
ISO, deklarate konformiteti per direktiven e aplikueshme CE, si dhe Katalogu perkates ashtu si me
te drejte AK ka kerkuar, i krijon asaj mundesine te investigoje, krahasoje ne menyre te plote mbi
perputhshmerine e produkteve te ofruara me ato te kerkuara.
Pretendimi se mostrat nuk jane dorezuar te gjitha, nuk qendron, pasi vete kerkesat e AK-se ne DST
thuhet se OE duhet te dorezoje mostra per te gjithe artikujt. Pra, dorezimi behet behet per artikull dhe
jo per te gjithe permasat e tij. Synimi i AK permbushet fillimisht me ane te dokumentacionit te mesiperm
te kerkuar nga ky i fundit "katalogje/skeda teknike apo skica te prodhuesve" me ane te cilave
kontrollohet edhe perputhshmeria e specifikimeve teknike te produkteve te ofruara dhe mostra eshte
nje element ndihmes.(sipas katalogut bashkengjitur)
Duke qene se ne nje komponent termi permase perfshin: gjatesi, gjeresi, lartesi, diameter etj,
devijacioni i vendosur nga vete AK-ja (Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%)
perfshin edhe diametrin dhe jo vetem gjatesine sic pretendon AK-ja.
ATIKUJT E LOTI II

Vida auto-filetante
Vida kortikale auto-filetante 3.5mm me gjatesi nga 8mm –
120mm.me devijacion +/- 10%
Vida kortikale auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 12mm150mm. me devijacion +/- 10%
Vida spongiotike auto-filetante 4.0mm me gjatesi nga 10mm –
70mm. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi nga 25mm –
140mm.GJYSEMFILETO. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8 cm, 8,5 cm,
9 cm me guide GJYSEM FILETO /32 FILETO
Vida maleolare auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 20mm –
120mm. me devijacion +/- 10%
HERBERT SCREË (vida
devijacion +/- 10%

Herbert) VIDA PA KOKE. me
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Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%.

Mendojme se ky eshte nje gjykim dhe arsyetim i gabuar dhe i njeanshem nga AK-ja. Ne konkluzion
kerkojme qe oferta jone te konsiderohet kualifikuese dhe mostra te quhet e vlefshme, sipas
plotesimit te kritereve te vendosura nga vete AK-ja.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 4302 prot., datë 29.08.2019, protokolluar me tonën në datën 02.09.2019, me
objekt “Kthim përgjigje”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues.
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 për kundërshtimin e arsyes së tij të
skualifikimit “Artikulli vide spongiotike autofiletante 6.5 mm me gjatesi 8 cm, 8.5 cm dhe 9 cm me guide
gjysme fileto, mostra e sjelle eshte me diameter 7 mm, duke perbere keshtu mosperputhje me specifikimet
teknike.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 “Specifikimet teknike”, nga ana e autoritetit kontraktor është
përcaktuar si më poshtë:
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

ATIKUJT E LOTI II

Vida auto-filetante
Vida kortikale auto-filetante 3.5mm me gjatesi nga 8mm –
120mm.me devijacion +/- 10%
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Vida kortikale auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 12mm150mm. me devijacion +/- 10%
Vida spongiotike auto-filetante 4.0mm me gjatesi nga 10mm –
70mm. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi nga 25mm –
140mm.GJYSEMFILETO. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8 cm, 8,5 cm,
9 cm me guide GJYSEM FILETO /32 FILETO
Vida maleolare auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 20mm –
120mm. me devijacion +/- 10%
HERBERT SCREË (vida
devijacion +/- 10%

Herbert) VIDA PA KOKE. me

Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%.

III.1.2. Në shtojcën e publikuar nga autoriteti kontraktor për modifikimin e dokumentave të tenderit,
është përcaktuar si më poshtë:
ATIKUJT E LOTI II

Vida auto-filetante
Vida kortikale auto-filetante 3.5mm me gjatesi nga 8mm –
120mm.me devijacion +/- 10%
Vida kortikale auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 12mm150mm. me devijacion +/- 10%
Vida spongiotike auto-filetante 4.0mm me gjatesi nga 10mm –
70mm. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi nga 25mm –
140mm.GJYSEMFILETO. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8 cm, 8,5 cm,
9 cm me guide GJYSEM FILETO /32 FILETO
Vida maleolare auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 20mm –
120mm. me devijacion +/- 10%
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HERBERT SCREË (vida
devijacion +/- 10%

Herbert) VIDA PA KOKE. me

Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%.
III.1.3.Në datën 05.08.2019 operatori ekonomik “Trimed” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon: “ [.....] Artikulli vide spongiotike autofiletante 6.5 mm me gjatesi 8 cm, 8.5 cm dhe 9 cm me guide
gjysme fileto, mostra e sjelle eshte me diameter 7 mm, duke perbere keshtu mosperputhje me specifikimet
teknike.[…]”
III.1.4. Operatori ekonomik ankimues pretendon se: “[...]Me date 15.08.2019 ka mberritur pergjigja
nga AK me shkrese Nr. 4070 Prot. Date 13.08.2019. Ne kete shkrese AK ka refuzuar kerkesen
tone, me arsyetimin si me poshte: Ne baze te specifikimeve teknike per artikullin Vide spongiotike autofiletante 6.Smm me gjatesi 8cm, 8.Scm, 9cm me guide gjysem fileto/32 fileto, ju keni dorezuar mostren
vide spongiotike me diameter 7mm me guide L=8.5cm dhe jo mostrat me gjatesite e tjera te kerkuara.
Gjithashtu diametri i mostres qe keni sjelle 7mm, nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike, pasi
deviacioni +/10% qe ju pretendoni nuk eshte pjese e kerkesave dhe specifikimeve teknike per kete
artikull. Per kete arsye kerkesa juaj nuk merret parasysh. Per sa me siper Trimed shpk i drejtohet
Komisionit te Prokurimit Publik si organi me i larte ne fushen e prokurimeve. Ne lidhje me pergjigjen
e mesiperme te AK,sqarojme se:
Se pari deshirojme te veme ne dukje se ne shkresen e derguar nga AK, mungon vula zyrtare e
institucionit. Se dyti, praktika tregtare njeh gjeresisht perdorimin e mostrave si artikull ilustrues dhe
si rregull mjafton vetem nje model/moster per cdo grupim produktesh te cilat jane te njejta, te ngjashme
apo jane te njetrajtshme sipas kategorizimit te bere konform specifikimeve teknike.
Ne nenin 27, pika 6 germa "a" ne VKM nr.914 date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te
prokurimit publik" i ndryshuar, ku parashikohet se AK mund t'u kerkoje operatoreve ekonomike te
dorezojne deshmi, qe tregojne se ata i plotesojne kerkesat minimale, te percaktuara ne dokumentet
e tenderit, si: "a) mostra te mallit, kur e gjykon se kjo ka rendesi ne vleresimin e ofertes teknike". Pra,
per te gjykuar nese nje oferte eshte konkuruese do te mjaftonte nje moster per secilin artikull e cila
bashke me dokumentat e tjera si "Autorizimi i Prodhuesit", Certifikime mbi sigurine e cilesise ISO,
deklarate konformiteti per direktiven e aplikueshme CE, si dhe Katalogu perkates ashtu si me te drejte
AK ka kerkuar, i krijon asaj mundesine te investigoje, krahasoje ne menyre te plote mbi
perputhshmerine e produkteve te ofruara me ato te kerkuara.
Pretendimi se mostrat nuk jane dorezuar te gjitha, nuk qendron, pasi vete kerkesat e AK-se ne DST
thuhet se OE duhet te dorezoje mostra per te gjithe artikujt. Pra, dorezimi behet behet per artikull dhe
jo per te gjithe permasat e tij. Synimi i AK permbushet fillimisht me ane te dokumentacionit te mesiperm
te kerkuar nga ky i fundit "katalogje/skeda teknike apo skica te prodhuesve" me ane te cilave
kontrollohet edhe perputhshmeria e specifikimeve teknike te produkteve te ofruara dhe mostra eshte
nje element ndihmes.(sipas katalogut bashkengjitur)
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Duke qene se ne nje komponent termi permase perfshin: gjatesi, gjeresi, lartesi, diameter etj,
devijacioni i vendosur nga vete AK-ja (Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%)
perfshin edhe diametrin dhe jo vetem gjatesine sic pretendon AK-ja.
ATIKUJT E LOTI II

Vida auto-filetante
Vida kortikale auto-filetante 3.5mm me gjatesi nga 8mm –
120mm.me devijacion +/- 10%
Vida kortikale auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 12mm150mm. me devijacion +/- 10%
Vida spongiotike auto-filetante 4.0mm me gjatesi nga 10mm –
70mm. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi nga 25mm –
140mm.GJYSEMFILETO. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8 cm, 8,5 cm,
9 cm me guide GJYSEM FILETO /32 FILETO
Vida maleolare auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 20mm –
120mm. me devijacion +/- 10%
HERBERT SCREË (vida
devijacion +/- 10%

Herbert) VIDA PA KOKE. me

Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%.

Mendojme se ky eshte nje gjykim dhe arsyetim i gabuar dhe i njeanshem nga AK-ja. Ne konkluzion
kerkojme qe oferta jone te konsiderohet kualifikuese dhe mostra te quhet e vlefshme, sipas
plotesimit te kritereve te vendosura nga vete AK-ja.[...]”
III.1.5. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues argumenton
se: “ [.....] LOTI II Artikulli vide spongiotike autofiletante 6.5mm me gjatesi 8cm, 8.5 cm dhe 9 cm
me guide gjysme fileto/ 32 Fileto. (Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10% Artikulli
fiksator bacini mostra nuk është tip i vjeter dhe është në përputhje me specifikimet teknike. Komisioni
i shqyrtimit të ankesave duke u bazuar në Udhëzimin Nr. 2 të APP-së datë 02.05.2019 “Mbi procesin e
aadministrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë” Agjencia e Prokurimit Publik në
mbështetje të nenit 13 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar neneve
27,83 të vendimit të këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të
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Prokurimit Publik”pasi bëri konstatimete duhura konstatoi se: [....] LOTI II Ne baze te specifikimeve
teknike per artikullin Vide spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8cm , 8.5cm, 9cm me
guide gjysme fileto/32 fileto. ju keni dorezuar mostren vide spongiotike me diameter 7mm
me guide L= 8.5cm dhe jo mostrat me gjatesite e tjera te kerkuara. Gjithashtu diarnetri i
mostres qe keni sjelle 7mm, nuk eshte ne përputhje me specifikimet teknike pasi devijacioni +/l 0% qe ju pretendoni nuk eshte pjese e kerkesave dhe specifikirncve teknike per kete artikull. Per
kete arsye kerkesa juaj nuk merret parasysh.[…]Artikulli Fiksator Bacini: Ne mungese te
specifikimeve teknike rnbi kriteret apo tipin qe duhet te plotesoje ky artikull vendosem qe :
Kërkesa juaj të merret parasysh.[...]”
III.1.6. Nga verifikimi i kritereve të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, të bazë të të cilave është bërë
më pas edhe shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se, këto kritere
janë hartuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, të cilat shkaktojnë konfuzion e paqartësi në
mënyrën e përmbushjes së tyre, e konkretisht vëren se në shtojcën e publikuar nga autoriteti kontraktor
për modifikimin e dokumentave të tenderit, është përcaktuar si më poshtë:
ATIKUJT E LOTI II

Vida auto-filetante
Vida kortikale auto-filetante 3.5mm me gjatesi nga 8mm –
120mm.me devijacion +/- 10%
Vida kortikale auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 12mm150mm. me devijacion +/- 10%
Vida spongiotike auto-filetante 4.0mm me gjatesi nga 10mm –
70mm. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi nga 25mm –
140mm.GJYSEMFILETO. me devijacion +/- 10%
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8 cm, 8,5 cm,
9 cm me guide GJYSEM FILETO /32 FILETO
Vida maleolare auto-filetante 4.5mm me gjatesi nga 20mm –
120mm. me devijacion +/- 10%
HERBERT SCREË (vida
devijacion +/- 10%

Herbert) VIDA PA KOKE. me

Te gjitha permasat e vidave jane me devijacion +/-10%.
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III.1.7. Në nenin 23 pika 1, 2, “Specifikimet teknike” 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.
III.1.8. Në nenin 46, pika 1, gërma b të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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;
III.1.9. Ndërsa në nenin 28/2 të VKM 914/2014 përcakohet se: “2. 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.1.10. Neni 30 i 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”
parashikohet shprehimisht se: “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës 1. Komisioni shqyrton ankesën brenda
objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës
dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni
vendos edhe për ligjshmërinë e tyre.”
III.1.11. Në nenin 24, pika 1 “Anulimi i një procedure prokurimi” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e
prokurimit vetëm: a. Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të
paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë
dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik; b. Nëse nuk është paraqitur
asnjë ofertë brenda afateve ligjore; c. Kur në fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me
shpallje paraprake të njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë; d. Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura
nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit; e. Nëse të gjitha ofertat e pranuara
përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktor, të parashikuar për një kontratë të
caktuar; f. Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b”
dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.”
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Në nenin 64, pika 3 “Të drejtat e Komisionit të Prokurimit Publik” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “[…] 3. 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.1.12. Sa më sipër analizuar, gjykojmë se autoriteti kontraktor është organi përgjegjës për prokurimin
e fondeve publike, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi. Në këtë kuadër, përcaktimi i
kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktor, gjithnjë në
përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës objekt prokurimi, si dhe aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me specifikimet teknike të vendosura. Referuar
specifikimeve teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, autoriteti kontraktor ka kërkuar
shprehimisht: për artikullin “Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me gjatesi 8 cm, 8,5 cm, 9 cm me
guide GJYSEM FILETO /32 FILETO”, ndërsa në fund të specifikimeve teknike ka parashikuar
shprehimisht: “[..]Të gjitha përmasat e vidave janë me devijacion +/-10%.”. Sa më sipër Komisioni i
prokurimit Publik gjykon se, nga mënyra sesi janë formuluar specifikimet teknike nuk rezulton që
deviacioni+-10% të jetë pjesë e kërkesave të specifikimeve teknike të artikullit “vidë spongiotike
Spongiotike auto-filetante”, ndërkohë që në fund të tabelës është përcaktuar që devijacioni +-10 përfshin
përmasat e të gjitha vidave të përcaktuara në këtë tabelë si më sipër përshkruar. Pra vetë autoriteti
kontraktor ka hartuar në mënyrë të paqartë dhe konfuze këtë kriter pasi nga njëra anë nuk e kërkon këtë
përcaktim (+-10%), e njëkohësisht nga ana tjetër ka përcaktuar një kriter përgjithësues që e kërkon për
të gjitha vidat.
Për këtë arsye Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteri ka shkaktuar konfuzion në radhët e
operatorëve ekonomikë pjesmarrës mbi menyrën e përmbushjes së tij. Vlen të theksohet se, kriteret e
kualifikimit, nga autoriteti kontraktor duhet të përcaktohen të qarta, të sakta dhe në përputhje me
legjislacionin në fuqi, volumin dhe objektin e kontratës objekt prokurimi me qëllim që të kryhet një
vlerësim i drejtë dhe jo diskriminues, duke mos penguar pjesëmarrjen në një procedurë prokurimi, si dhe
duke mos i dëmtuar pjesëmarrësit.
Sa më sipër, mospërcaktimi i saktë i specifikimeve teknike të mësipërme, shkel parimin e
mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë, nxitjes së konkurrencës dhe
pjesëmarrjes në procedurën e prokurimit, pasi përcaktimi i këtij kriteri si më sipër cituar, ka shkaktuar
konfuzion dhe gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave për komisionin e vlerësimit të ofertave.
Rrjedhimisht, hartimi i specifikimeve teknike në këtë mënyrë ka krijuar konfuzion si tek operatorët
ekonomikë ashtu edhe tek komisioni i vlerësimit të ofertave për vlerësimin e tyre.
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Sa më lart, gjykojmë se përcaktimet e mësipërme, janë jo në përputhje me legjislacionin për prokurimin
publik, pasi hartimi i kritereve në këtë mënyrë krijon konfuzion si tek operatorët ekonomikë ashtu edhe
tek komisioni i vlerësimit të ofertave për vlerësimin e tyre. Si rrjedhim, Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se, situata e tillë përbën shkak për anulimin e procedurës së prokurimit.
III.1.13. Sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, përcaktimi i kritereve për kualifikim, së
pari, janë të paqarta, dhe së dyti, nuk është në frymën e legjislacionin për prokurimin publik i cili kërkon
që të përcaktohen saktë termat apo specifikimet teknike dhe në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat
me aftësi të kufizuara.
III.1.14. Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në nenin 64, pika 3 e ligjit “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, gjykon se situata konfuze e krijuar nga mospërcaktimi i qartë i kritereve për kualifikim,
përbën shkak për anulimin e kësaj procedure prokurimi.
Në nenin 31, pika 2 gërma “d” të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, parashikohet se:
“[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë
procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për rifillimin e
procedurës së prokurimit […]”.
Në kushtet kur autoriteti kontraktor ka vlerësuar mbi kritere të paqarta, evazive dhe të hartuara jo në
përputhje me nenin 28/2 të VKM 914/2014, mbi të cilat ka bërë edhe vlerësimin dhe
kualifikimin/skualifikimin e operatorëve ekonomikë, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se,
pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk do të merren në shqyrtim në themel, pasi procedura e
prokurimit duhet të anulohet për shkaqet e sipërcituara.
Përsa 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,

1.

2.
3.
4.

Vendos
Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Trimed”, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-17871-04-12-2019, me objekt “Blerje
pajisje mjekimi dhe materiale konsumi për shërbimin e ortopedisë për Spitalin Rajonal Vlorë” Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat 2 vjeçar ” (një operator të vetëm ekonomik fitues për sejcilin lot)” Loti 2 “Blerje materiale
ortopedike”, shumatorja për njësi për lotin 2 është 1.426.737 lekë (pa TVSH), vlera e pritshme
e kontratave për lotin 16.186.465 lekë zhvilluar në datën 22.07.2019, nga autoriteti kontraktor,
Spitali Rajonal Vlorë”
Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e
procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik.
Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“Trimed” sh.p.k.
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5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1415Protokolli;Datë 19.08.2019

Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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