KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

PpROJEpKT rojekt vendim
VENDIM
K.P.P 292/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 13.05.2015, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Kërkesë për heqje dorë nga shqyrtimi administrativ nr.829 prot.,
dt. 08.05.2015.”

Ankimues:

“Fatos Lashi” p.f
Rr. Kavajës, Condor Center, Kati I

Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Instituti i Shëndetit Publik

Baza Ligjore:

Ligji Nr.8116, datë 29.3.1996 “Kodi i procedurës civile” i
ndryshuar, Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”; 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.

Faqe 1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes dhe pasi diskutoi çështjen në
tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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.3. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

II

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.04.2015 ankimuesi “Fastos Lashi” p.f ka marrë njoftim elektronikisht për
skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij në tij nga procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Shërbim dezinsektimi për zonat bregdetare dhe urbane”, Loti I “Prefektura
Shkodër Lezhë”, me fond limit 5.860.073 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 06.04.2015, nga
autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik.
II.2. Në datën 23.04.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke
kundërshtuar skualifikimin e tij nga ky lot, si dhe ngrihen pretendime për ofertuesit e tjerë.
II.3. Në datën 28.04.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
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II.4. Në datë 07.05.2015 ankimuesi “Fastos Lashi” p.f ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.5. Më datë 13.05.2015 akimuesi ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik një
kërkesë me anë të së cilës kërkon të heqë dorë nga ankesa e bërë në lidhje me procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbim dezinsektimi për zonat bregdetare dhe
urbane”, Loti I “Prefektura Shkodër Lezhë”, me fond limit 5.860.073 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datёn 06.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik.
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dhe kërkesës së operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me kërkesën ankimuesi “Fastos Lashi” p.f, për të hequr dorë nga ankesa e bërë në
lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbim dezinsektimi për
zonat bregdetare dhe urbane”, Loti I “Prefektura Shkodër Lezhë”, me fond limit 5.860.073 lekë
(pa TVSH), zhvilluar nё datёn 06.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik,
Komisioni Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Duke qënë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe ligji nr. 8485 datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave
Administrative”, i ndryshuar, KPP do t’i referohet situatave analoge me çështjet gjyqësore për të
cilat parashikohen në nenin nenin 201 “Heqja dorë nga gjykimi dhe nga e drejta e padisë” të
ligjit nr.8116, datë 29.3.1996 “Kodi i procedurës civile” i ndryshuar, ku përcaktohet se:
“Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund të heqë dorë nga gjykimi i padisë. Në këtë rast gjykata
vendos pushimin e gjykimit [......]”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e tij të
kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij, dhe si pasojë mos
shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP lidhur me këto pretendime. Heqja dorë nga ankesa e
paraqitur nga operatori ekonomik sjell si rrjedhojë pushimin e procedimit administrativ.
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, njëzëri
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Vendos:
1. Të pushojë procedimin administrativ për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”
me objekt: “Shërbim dezinsektimi për zonat bregdetare dhe urbane”, Loti I “Prefektura
Shkodër Lezhë”, me fond limit 5.860.073 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 06.04.2015,
nga autoriteti kontraktor, Instituti i Shëndetit Publik.
2. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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