KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 631/2019
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 27.09.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit tё autoritetit kontraktor pёr anulimin
e procedurës së prokurimit “Kërkesë për propozim”, me
nr.REF-20465-05-03-2019 me objekt “Blerje materialesh
për ADN për extratim-kuantifikim dhe materialesh konsumi
për analizat e ADN-së”, me fond limit 4,900,570 lekë pa
tvsh, zhvilluar në datë 17.05.2016, nga autoriteti kontraktor
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Ankimues:

“LEL” shpk
Adresa: Rruga e Elbasnit, vila nr.7, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Pergjithshme e Policise së Shtetit
Adresa: Bulevardi “ Bajram Curri”, Tirane.

Subjekt i interesuar:

Baza Ligjore:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Almedical” sh.p.k. &
“Biometric Albania” sh.p.k.
Rruga “Konferenca e Pezës”, Banesa Nr.1, Ish Magazinat e
Eskut, Tiranë.
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
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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
e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ër 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, mbështetur në
pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
operatori ekonomik ankimues 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 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. Ankimuesi 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 të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 06.05.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr.REF-20465-05-03-2019 me objekt “Blerje
materialesh për ADN për extratim-kuantifikim dhe materialesh konsumi për analizat e ADN-së”,
me fond limit 4,900,570 lekë pa tvsh, zhvilluar në datë 24.05.2016, nga autoriteti kontraktor
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
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II.2. Në datën 24.05.2019, 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, si më poshtë vijon:
“Krijon” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
i skualifikuar
“LEL” shpk
4.295.500 lekë
i kualifikuar
“Almedical” sh.p.k. & “Biometric Albania” sh.p.k
4.895.970 lekë
i kualifikuar
II.3. Në datën 18.06.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, si më poshtë vijon:
“Krijon” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
i skualifikuar
“LEL” shpk
4.295.500 lekë
i kualifikuar
“Almedical” sh.p.k. & “Biometric Albania” sh.p.k
4.895.970 lekë
i kualifikuar
II.4. Në datën 19.06.2019 autoriteti kontraktor ka shpallur njoftimin e fituesit.
II.5. Komisioni i Prokurimit Publik pas ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Almedical” sh.p.k. & “Biometric Albania” sh.p.k, me vendimin KPP 393/2019, datë
24.06.2019 vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Almedical”
sh.p.k. & “Biometric Albania” sh.p.k., për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me nr. REF-20465-05-03-2019, me objekt “Blerje materialesh për ADN për
extratim-kuantifikim dhe materialesh konsumi për analizat e ADN-së”, me fond limit
4.900.570 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 17.05.2019, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”.
II.6. Në datën 26.07.2019 autoriteti kontraktor ka vendosur anulimin e procedurës së prokurimit,
publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve të APP-së dhe në buletinin nr.30 në faqen e
APP-së.
II.7. Në datën 31.07.2019 “LEL” shpk, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke
kundërshtuar vendimin e anulimit, si më poshtë vijon:
“Ne daten 17.05.2019, Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit,
zhvilloi proceduren "Kerkese per propozim", me nr. REF-20465-05-03- 2019, me objekt, "Blerje
materialesh per ADN per extratim -kuantifikim dhe materialesh konsumi per analizat e ADN-se",
me fond limit 4.900.570 leke (pa TVSH), ku shoqeria jone LEL sh.p.k konkuroi me oferten
4.295.500 leke pa TVSH.
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Ne daten 24.05.2019, ne sistemin elektronik te prokurimit KVO publikoi njoftimin e
klasifikimit, ku oferta jone u klasifikua ne vend te pare.
Ne daten 18.06.2019, ne sistemin elektronik te prokurimit Autoriteti Kontraktor publikoi
njoftimin e Fituesit, qe eshte botuar edhe ne Buletinin e APP-se.
Menjehere pas publikimit te njoftimit te fituesit shoqeria jone LEL sh.p.k dorezoi ne Autoritetin
Kontraktor te gjithe dokumentat e paraqitura ne tender, si dhe sigurimin e kontrates, duke
deklaruar se ne ishim te gatshem te benim nenshkrimin e kontrates.
Ne daten 29.07.2019, nderkohe qe ishim ne pritje te njoftimit per nenshkrimin e kontrates,
konstatojme se ne Buletinin Nr.30 date 29.07.2019, te APP-se eshte publikuar njoftimi per
anullimin e procedures me justifikimin qe ka permbajtje si me poshte:
Me date 29.05.2019, BOE "Al-Med ical", sh.p.k & "Biometric Albania", shp.k, kane paraqitur
ankese prane Sektorit te Prokurimit, ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit, per
kualifikimin e padrejte te Operatorit Ekonomik i renditur si i pari ne klasifikimin perfundimtar,
"LEL '' sh.p.k . Me date 06.06.2019, nga ana e AK i eshte kthyer pergjigje ankimuesit ne .fiale.
BOE ankimues, me date 20.06.2019, ka paraqitur ankese prane Komisionit te Prokurbnit Publik,
i cili ka marre vendim me date 26.06.2019, ku vendos mos pranimin e ankimit te paraqitur nga
BOE, pasi nuk ka permbushur detyrimin per ndjekjen e afateve ligjore te ankimimit. Nderkohe
AK me date 18.06.2019, ne perfundim te afateve ligjore per ankimin administrative prane KPP,
ka shpallur fitues Operatorin Ekonomik te renditur te parin, "LEL", shp.k.
Me date 12.06.2019 nga ana e struktures perfituese eshte bere kerkese per auditimin e kesaj
procedure prokurimi dhe me date 18.06.2019, ka nisur auditimi i saj, nga ana e Sektorit te
Auditimit ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit. Ne perfundim te auditimit te
kesaj procedure me date 26.06.2019, sektori i auditit ka arritur ne perfundmin se asnje nga
Operatoret Ekonomike te kualifikuar nuk plotesojne specifikimet teknike te kerkuara ne DST, dhe
te anulohet kjo procedure prokurimi. Sektori i prokurimit bazuar ne projekt-raportin e
auditimit te ushtruar nga Sektori i Auditit, ka bere observacion mbi gjetjet e auditit, duke u
shprehur kundra vendimit te auditit, pasi nuk mbeshtetet ne dispozitat e Nenit 24 te LPP. Ne
pergjigje te observimit te bere nga ana e sektorit te prokurimit, Sektori i Auditit ka derguar
raportin perfundimtar te auditimit, duke vendosur: Se asnje nga OE te kualifikuar nuk
plotesojne kerkesat e percaktuara ne DST, te anulohet procedura e prokurimit dhe te rishpallet, pasi OE, nuk plotesojne specfikimet teknike te kerkuara ne DST. Gjithashtu sektori i
prokurimit te marre masa te plota per zbatimin e rekomandimit dhte te njoftoje me shkrim
Sektorin e Auditimit te Brendshem, ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit. Sektori I
prokurimit i ndodhur ne keto kushte, ne zbatim te raportit te Auditimit te Brendshem , eshte i
detyruar te anuloje proceduren e prokurimit me objekt: "Blerje materiale per ADN-ne per
ekstraktim-kuantifikim dhe materialesh konsumi per analizat e ADN-se" dhe ri-shpalljen e saj”.
Shoqeria jone LEL sh.p.k., eshte krejtesisht e befasuar nga ky anullim per arsye se ne i kemi
plotesuar te gjitha kriteret kualifikuese, nepermjet dokumentacionit te paraqitur ne tender. Ne
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gjithashtu kemi potencialin per te realizuar me sukses kete kontrate dhe ne zbatim te LPP nuk ka
asnje arsye objektive apo ligjore per te na skualifikuar.
Ne jemi te befasuar me kete qendrim te Autoritetit Kontraktor, sepse nuk na jepet asnje
justifikim se cilat kritere nuk plotesojme, nderkohe qe ne i kemi plotesuar te gjitha kriteret
kualifikuese te dhena ne DST.
Ne keto kushte duke qene brenda afateve ligjore qe percakton neni 63 i LPP, i cili shprehet
se "Ankesa kunder vendimeve te autoritetit kontraktor i paraqitet, se pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor ne fjale brenda 7 diteve nga dita e neserme e punes kur ankimuesi eshte vene ne
dijeni ose duhet te ishte vene ne dijeni per shkeljen e pretenduar", per faktin se njoftimi i
anullimit eshte publikuar ne Buletin ne daten 29.07 .2019, po Ju drejtohemi me kete ankese per te
fituar te drejten tone si oferte qe ploteson te gjitha kriteret kualifikuese.
Persa me siper, ne zbatim te kerkesave te Ligjit nr . 9643 date 20.11.2006 "Per Prokurimin pub
lik", te ndryshuar, VKM Nr.914, date 29. 12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit
publik" dhe DST, kerkojme:
1Te behet pezullimi i procedures se prokurimit deri ne shqyrtimin e plote te ankeses tone
duke perfshire edhe ankesen ne KPP.
2Kerkojme nga Autoriteti Kontraktor vazhdimin e procedures me lidhjen e kontrates, sepse
i plotesojme te gjitha kriteret kualifikuese.
3Kerkojme nga Autoriteti Kontraktor te na vihen ne dispozicion pretendimet dhe arsyet se
cilat kritere nuk plotesojme, me qellim qe te vazhdojme me tej rrugen ligjore per te fituar te
drejten tone per vazhdimin e proced ures me lidhjen e kon trates, sepse i plotesojme te gjitha
kriteret kualifikuese.
4Ju bejme me dije se nese nuk merret parasysh ankesa jone, do te bejme ankimim edhe ne
KPP.
Njekohesisht ne kemi angazhuar nje studio ligjore nepermjet te ciles me argumenta do te
kerkojme te drejten tone qe na eshte mohuar ne menyre te habitshme, per faktin se ne nuk e kemi
hasur kete menyre anullimi ne procedurat e mepareshme ku kemi konkurruar”.
II.8. Në datën 01.08.2019, me shkresën nr.prot.65/14, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke mos e marrë në shqyrtim ankesën me argumentin se: “Anulimi ka ardhur si
rezultat i rekomandimit të Auditit të Brendshëm të Policisë së Shtetit dhe jo nga strukturat e
përcaktuara ne rregullat e Prokurimit publik dhe për pasojë ankesa juaj nuk mund të merret në
shqyrtim nga ana jonë”.
II.9. Në datën 02.08.2019, operatori ekonomik “LEL” shpk ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.10. Në datën 13.08.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me
nr.prot.65/16, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 137/2, datë 13.08.2019, ku bashkëngjitur

5

ndodhet dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për anulimin e anulimit të procedurës së prokurimit
nga ana e autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 26.07.2019 autoriteti kontraktor ka vendosur anulimin e procedurës së
prokurimit, publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve të APP-së.
III.1.2. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, ky i fundit e argumenton anulimin e
procedurës si më poshtë vijon: “Me shkresen me Nr. 4663 date 12006.2019 Instituti i Policise
Shkencore ka kerkuar auditim nga Auditi i Brendshem per kete procedure prokurimi. Ky i fundit
pas auditimit te dokumentacionit te dorezuar ne rruge elektronike nga OE pjesemarres ka
derguar ne Sektorin e Prokurimit me shkrese me Nr. 8/ 10 date 2700602019 Projekt-Raportin me
ane te te cilit rekomandon revokimin e shpalljes se fituesit pasi asnjeri nga operatoret
pjesemarres nuk plotesojne specifikimet teknike te kerkuara ne dokumentet standarte te tenderit.
Nga ana e Sektorit te Prokurimeve eshte observuar ky Projekt-Raport dhe derguar me
shkrese me nro 65/10 date 03/07/2019, duke paraqitur edhe argumentat ligjore per mos
anullimin e kesaj procedure.
Auditi i Brendshem me shkresen me nr.prot. 10112 date 22/07/2019 ka derguar RaportinPerfundimtar duke kerkuar perseritjen e procedures se prokurimit, pasi te dy operatoret
ekonomik te klasifikuar , nuk plotesojne specifikimet teknike te kerkuara ne dokumentet standarte
te tenderit. Gjithashtu kerkojne qe nga ana e Sektorit te Prokurimit te marre masa te plota per
zbatimin e rekomandimit dhe te njoftoje me shkrim Sektorin e Auditit te Brendshem mbi
realizimin e tij.
Ne zbatim te detyrave te Auditit te Brendshem kjo procedure eshte anulluar dhe njoftimi I
anullimit eshte publikuar ne Buletinin e Njoftimeve Publike me Nr. 30 date 29/07/2019 ,
gjithashtu eshte informuar edhe Auditi i Brendshem me shkresen me nr.prot.65/ 13 date
31.07.2019.
III.1.1. Në nenin 24 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar,
pikën 1 të tij, parashikohet shprehimisht se:
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“1. 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 kohore;
c) kur në fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje
paraprake të njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë;
ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në
dokumentet e tenderit;
d) nëse të gjitha ofertat e paraqitura përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e
autoritetit kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar;
dh) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të
shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji”.
III.1.2. Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
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.1.3. Në nenin 30 “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës, pika 1 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” përcaktohet se:
“Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë”.
III.1.4. Në nenin 31 “Vendimi i Komisionit”, pika 2, 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” përcaktohet se:
“2. Nëse Komisioni vendos sipas pikës 1 shkronjës “b” të këtij neni me arsyetimin se një vendim
apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ligjin 9643/2006, dhe kontrata e
prokurimit ende nuk është lidhur, atëherë Komisioni ka të drejtë:
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a) Të interpretojë rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës, duke
udhëzuar autoritetin kontraktor të veprojë sipas këtij interpretimi në vazhdimin e procedurës së
prokurimit;
b) Të anulojë plotësisht ose pjesërisht vendimin ose veprimin e autoritetit kontraktor të nxjerrë në
kundërshtim me ligjin, si dhe të udhëzojë vazhdimin e procedurës së prokurimit në përputhje me
ligjin, duke treguar veprimet që duhet të kryhen në vijim;
c) Të konstatojë shkeljen ligjore konkrete dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor mbi korrigjimin
e tyre, si dhe për vazhdimin e procedurës së prokurimit;
d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor
për rifillimin e procedurës së prokurimit”.
III.1.5. Në lidhje me situatën e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një rregullim
i posaçëm mbi anulimin e procedurave të prokurimit publik parashikohet nga pika 1 e nenit 24 të
ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se, qëllimi i ligjvënësit lidhet drejtpërdrejtë me diskrecionin e autoritetit kontraktor
mbi anulimin e procedurave të prokurimit publik në ato raste të cilat, autoriteti kontraktor
ndodhet para pamundësisë për vijimin e procedurës së prokurimit dhe për shkaqe të cilat dalin
jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të
procedurës së prokurimit. Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti
kontraktor nuk ndodhet në asnjë prej rasteve të parashikuara në nenin 24/1 të LPP-së për
anulimin e procedurës së mësipërme të prokurimit. Komisioni gjykon se arsyeja e parashtruar nga
autoriteti kontraktor për anulimin e procedurës së prokurimit “Sektori i Auditit ka vendosur se
asnje nga OE te kualifikuar nuk plotesojne kerkesat e percaktuara ne DST, te anulohet
procedura e prokurimit dhe te ri- shpallet, pasi OE, nuk plotesojne specfikimet teknike te
kerkuara ne DST”, nuk qëndron pasi kjo arsye nuk bën pjesë në rrethin e arsyeve shteruese që
ligji ka parashikuar për anulimin e procedurës. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon më tej se
mosargumentimi dhe mosjustifikimi i anulimit të procedurës së prokurimit, pra duke mos dhënë
shkaqe konkrete, të cilat në mënyrë shteruese janë përcaktuar në pikën 1 të nenit 24 të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, shkakton tejzgjatje të procedurës
së prokurimit në kundërshtim me qëllimin dhe frymën e ligjit për të rritur eficencën dhe
efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të
ulë shpenzimet procedurale, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet,
besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të 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
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “LEL” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me nr.REF-20465-05-03-2019 me objekt “Blerje materialesh për ADN për
extratim-kuantifikim dhe materialesh konsumi për analizat e ADN-së”, me fond limit 4,900,570
lekë pa tvsh, zhvilluar në datë 17.05.2016, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e
Policisë së Shtetit.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin për anulimin e procedurës së prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “LEL” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1357 Prot; Datë 02.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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