REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.689/1 prot

Tiranë, më 03.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Taulanti” sh.p.k
Lagja “Palorto”

GJIROKASTËR
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË
Drejtorisë së Shërbimit Spitalor
PËRMET

Baza Ligjore: Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e vijues, i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në datën 03.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim
ankesën nr.689, datë 31.05.2012, të operatorit ekonomik “Taulanti” sh.r.s.f, me seli në
Gjirokastër, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim me
roje private”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 10.04.2013 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet.
Nga shqyrtimi i ankesës së paraqitur konstatohet se, shoqëria “Taulanti” sh.p.k kërkon
rishikimin e vendimit nr.520/3 prot., datë 27.05.2013 të KPP-së, duke skualifikuar ofertën e
shoqërisë “Anakonda” sh.p.k.
Sqarojmë se, në nenin 64/2 të LPP-së parashikohet: “Autoritetet kontraktore duhet të
zbatojnë vendimin e dhënë ose kërkojnë rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit
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Publik brenda 10 ditëve nga marrja dijeni për vendimin…” Pra, rishikimi i vendimit të dhënë
nga KPP-ja, është e drejtë e autoritetit kontraktor.

Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28, të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim me roje
private”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 10.04.2013
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet.
2. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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