REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P624/2019
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 25.09.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës
së prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF32710-08-05-2019, me objekt “Evadim i mbetjeve
spitalore, në Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukes”,
me fond limit 4,730,000.00 Lekë pa tvsh,
parashikuar për tu zhvilluar në datën 16.08.2019 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor
Kukës.

Ankimues:

“Medi-Tel” shpk
Autostrada TR-DR, Rruga Vidhegjatë, Ndërtesa
Nr.18, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës
Lagjja 7, Qyteti Kukës

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
Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi
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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 ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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 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 përcaktuara 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.1. Në datën 06.08.2019 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-32710-08-05-2019, me
objekt “Evadim i mbetjeve spitalore, në Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukes”, me fond
limit 4,730,000.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar në datën 16.08.2019 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës.
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II.2. Në datën 09.08.2019 operatori ekonomik “Medi-Tel” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:

-

Nga shqyrtimi i DT dhe duke mbajtur në konsideratë se trajtimi i mbetjeve spitalore
është një aktivitet sensitiv që duhet të realizohet me përgjegjësi të lartë pasi në të
kundërt sjell dëmtime seriozetë jetës, shëndetit dhe mjedisit, konstatojmë se është e
nevojshme që kriteri për kualifikim të shtohet si vijon: Është e nevojshme që të
vendoset si kriter kualifikimi që OE të diponojë kontratë aktive të drejtpërdrejtë (jo me
palë të tretë) me një landfill të licensuar.
Së dyti Landfillimi është proces që ka ndikim në mjedis dhe si i tillë i nënshtrohet
Vendimit nr.358 datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose
nëpërmjet qendrës kombëtare të licensimit QKL”. Në këtë vendim kjo veprimtari
përfshihet në kategorinë III.2.B. Gjithashtu edhe referuar Venidmit nr.452 datë
11.07.2012 “Për landfillet e mbetjeve” –Depozitimi i mbetjeve të trajtuara në landfill
është hallka e fundit e administrimit të mbetjeve spitalore por jo më pak e rëndësishme.
Jo të gjithë landfillet në territorin e Shqipërisë janë të licensuar për të depozituar
mbetjet e cfardo natyre aq më pak mbetje të trajtuara. Për arsyet e mësipërme është e
nevojshme që AK të vendosë si kriter kualiifkimi disponimin e një kontrate aktive të
drejtpërdrejtë (jo me palë të tretë) me landfill të licensuar.

-

Në kuadër të përmirësimit dhe ofrimit ndaj AK të një shërbimi sa më cilësor dhe
konform legjislacionit mjedisor Shqiptar dhe duke mbajtur në konsideratë se trajtimi i
mbetjeve spitalore është një aktivitet sensitiv që duhet të realizohet me përgjegjshmëri
të lartë konstatojmë se është e nevojshme që kriteri për kualifikim të shtohet si vijon:
Është e nevojshme që të vendoset si kriter kualifikimi që OE të disponojë kapacitet
teknik për furnizimin me ambalazhin e duhur konform lërkesave ligjore mjedisore në
fuqi në territorin e Shqipërisë.
Së pari Ambalazhi i kërkuar si më sipër duhet të jetë sipas përshkrimit : kontenjerët që
janë kundër rrjedhjeve , të papërshkrueshëm ndaj lagështirës dhe të fortë për të
parandaluar grisjen apo carjen në kushte normale përdorimi.........sipas përcaktimeve
të bëra në Udhëzuesin Kombëtar Administrimi i Mbetjeve Spitalore.
Së dyti OE duhet të ketë kontratë/ faturë blerje me subjekte që prodhojnë këto lloj
ambalazhi që është tepër i vecantë për shkak të natyrës së tij të përdorimit apo
funksionit për të provuar që OE i ka kapacitetet teknike për të furnizuar me ambalazhin
e kërkuar AK sipas nevojave të shërbimit.

-

Nga shqyrtimi i DT dhe duke dhe duke mbajtur në konsideratë se trajtimi i mbetjeve
spitalore është një aktivitet sensitiv që duhet të realizohet me përgjegjshmëri të lartë
pasi në të kundërt sjell dëmtime serioze të jetës, shëndetit dhe mjedisit konstatojmë se
në pikën: 2.1. Për kapacitetin ligjor /profesional
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Ofertuesi duhet të paraqesë dokumentat e kërkuara në kriteret e përgjithshme
pranim/kualifkim.
a) Licencë profesionale e këshuar nga QKL kategoria III.2.B Për trajtimin e mbetjeve
të rrezikshme spitalore
b) Leje Mjedisore e tipit A (III.1.C) lëshuar nga Ministria e Mjedisit /Veprimtaritë e
tjera profesionale lidhur me ndikimet në mjedis.
Së pari: në pikën 2.1.a kjo licencë profesionale i përket Lejes Mjedisore Tipi B e
cila nuk është kërkuar të paraqitet si dokument teknik nga ana e AK. Kërkojmë që
ky kriter të plotësohet duke u paraqitur leje mjedisore tipi B nga ana e OE për të
provuar kapacitetin teknik për të mbuluar këtë shërbim.
Së dyti: në pikën 2.1.b është specifikuar lloji i lejes mjedisore për tipin A
(incenerim) dhe nuk është kërkuar që të paraqitet licenca që i përkon kësaj tipi leje.
Kërkojmë që ky kriter të plotësohet duke u paraqitur Licencë tipi A me përshkrim
veprimtarie me kategori III.2.B “Grumbullim , depozitim, trajtim dhe asgjesim i
mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme në metodën e incenerimit.

-

-

-

Për sa më sipër kërkojmë:
AK të vendosë si kriter kualiifkimi disponimin e një kontrate aktive të drejtpërdrejtë (jo
me palë të tretë) me landfill të licensuar.
Është e nevojshme që të vendoset si kriter kualifikimi që OE të disponojë kapacitet
teknik për furnizimin me ambalazhin e duhur konform lërkesave ligjore mjedisore në
fuqi në territorin e Shqipërisë. OE duhet të ketë kontratë/ faturë blerje me subjekte që
prodhojnë këto lloj ambalazhi që është tepër i vecantë për shkak të natyrës së tij të
përdorimit apo funksionit për të provuar që OE i ka kapacitetet teknike për të furnizuar
me ambalazhin e kërkuar AK sipas nevojave të shërbimit.
Të përcaktohet saktësisht kërkesa për paraqitjen Licencë Tipi A me përshkrim
veprimtarie me kategori III.2.B Grumbullim , depozitim, trajtim dhe asgjesim i
mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme në metodën e incenerimit.
Të përcaktohet saktëisht kërkesa për paraqitje të Lejes Mjedisore Tipi B që të
plotësohet kriteri në pikën 2.1.a Licencë profesionale e këshuar nga QKL kategoria
III.2.B Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore

II.3. Me shkresën nr.791 prot datë 14.08.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit ku ka vendosur mospranimin e ankesës.
II.4. Në datën 16.08.2019 pala ankimuese “Medi-Tel” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.818 prot., datë 23.08.2019 protokolluar me tonën me nr.1406/2
datë 26.08.2019 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme
të prokurimit.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
në drejtim të shtimit të kritereve kualifikuese si vijon :
- AK të vendosë si kriter kualiifkimi disponimin e një kontrate aktive të drejtpërdrejtë (jo
me palë të tretë) me landfill të licensuar.
- Është e nevojshme që të vendoset si kriter kualifikimi që OE të disponojë kapacitet
teknik për furnizimin me ambalazhin e duhur konform lërkesave ligjore mjedisore në
fuqi në territorin e Shqipërisë. OE duhet të ketë kontratë/ faturë blerje me subjekte që
prodhojnë këto lloj ambalazhi që është tepër i vecantë për shkak të natyrës së tij të
përdorimit apo funksionit për të provuar që OE i ka kapacitetet teknike për të furnizuar
me ambalazhin e kërkuar AK sipas nevojave të shërbimit.
- Të përcaktohet saktësisht kërkesa për paraqitjen Licencë Tipi A me përshkrim
veprimtarie me kategori III.2.B Grumbullim , depozitim, trajtim dhe asgjesim i
mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme në metodën e incenerimit.
- Të përcaktohet saktëisht kërkesa për paraqitje të Lejes Mjedisore Tipi B që të
plotësohet kriteri në pikën 2.1.a Licencë profesionale e këshuar nga QKL kategoria
III.2.B Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalor”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Në nenin 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se: “Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e
fondeve publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra
në zbatim të tij”
Në nenin 19/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar
parashikohet se: “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këtë ligj”
Në nenin 63 pika 1 dhe 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar parashikohet se:
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Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim
me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.
1.1 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.
Në nenin 64 pika 3 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
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.1.2. Në nenin 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” parashikohet shprehimisht se:
1. Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar:
a) Pushimin e procedimit administrativ për shkak se veprimet e treguara në ankesë nuk
përbëjnë shkelje të legjislacionit mbi prokurimin publik apo kur pretendimet e ankuesit
rezultojnë të paprovuara; ose
b) Ndalimin e autoritetit kontraktor të vazhdojë veprimet e paligjshme, duke i caktuar një
afat kohor.
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:
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;
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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.
Në nenin 57 pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se : “ Njësia e prokurimit është përgjegjëse
për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe
përgatitjen e regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të
prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të
posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme
që u bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe
specifikimet teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument
tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe procesverbalet
e mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve
ekonomikë me kërkesë të tyre, kur është rasti.”
III.1.3. Referuar metodës së intepretimit sistematik (domethenjen e drejtë të normës
juridike duke e vënë në lidhmëri mer normat e tjera brenda sisitemit juridik), Komsioni i
Prokurimit Publik gjykon se ka një ndarje të qartë mes rolit të tij të paraparë nga ligji si
organi më i lartë i shqyrtimit të ankesave në fushën e prokurimeve publike ( neni 19/1 e
vijues i LPP-së) dhe autoriteteve kontraktore si organ përgjegjës i zhvillimit të
procedurave të prokurimit ( neni 12 i LPP-së) dhe njëherazi përgjegjës për hartimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik. Në
nenin 63 pika 1.1. të LPP-së, 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.” KPP gjykon se, që të justifikohet ligjërisht kërkimi për njohjen ose
rivendosjen e një të drejte të shkelur ose të mohuar duhet që të bëhet vetëm prej atij që i
përket, sipas ligjit, e drejta e mohuar ose e shkelur prej një të treti dhe vetëm kundër atij që
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me faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel të drejtën e kërkuesin (legjitimimi pasiv),
duke justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e organit administrativ për të ndaluar
ose për të zhdukur dëmin e rrjedhur nga ky fakt, ose veprimeve (legitimation ad causam),
pra operatori ekonomik ankimues duhet të provojë se interesi i tij i ligjshëm është cënuar
nga vendime dhe veprime konkrete ( reale) të autoritetit kontraktor. Në rastin konkret,
KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar mekanizmat ligjorë për kundërshtimin
e kritereve të veçanta të kualifikimit pranë këtij të fundit, duke dhënë garanci të plota
operatorëve ekonomikë ankimues se procedurave për fitimin e kontratave publike, do ti
nënshtrohet kushteve specifike (kritereve të veçanta të kualifikimit), të cilat duhet të
përmbushin parakushtin sine qua non të parashikuar nga neni 46 i ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, duke qenë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Në rastin konkret, KPP
gjykon se njësia e prokurimit pranë autoritetit kontraktor ka parashikuar kriteret minimale
kualifikuese, të gjykuar të nevojshëm për vërtetimin e plotësimit të kapacitetit teknik të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për realizimin me sukses të kontratës objekt
prokurimi. Kuadri ligjor në fuqi, ka paraparë pozitën juridike të Komisionit të Prokurimit
Publik, si organ i shqyrtimit të ankesave kundër vendimeve të shprehura me akte
administrative ( dokumentet e procedurës së prokurimit) duke i dhënë të drejtën ligjore të
shprehet mbi kriteret kualifikuese dhe specifikimet teknike në rast se këto të fundit janë
hartuar në përputhje me ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar dhe kuadrin ligjor sektorial në fuqi që rregullon kontratën objekt prokurimi.
Kompentenca e mësipërme është shprehur në disa drejtime në ligjin për prokurimin publik
në fuqi, ku nën nenin 63 pika 4 gërma “b” të lex specialis parashikohet se ndër
kompetencat e Komisionit të Prokurimit Publik janë ato të anulimit, plotësisht ose
pjesërisht, një veprimi ose vendimi 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. Në rastin konkret, KPP gjykon se objekti
i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një vendimi të
shprehur nga ana e autoritetit kontraktor ( verifikimin ligjor në rast se kriteret kualifikuese
janë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se specifikimet teknik
janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve kualifikuese në një
procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se
është në të drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të parashikojë kriteret minimale
kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në rast se këto të fundit, ( vetëm kriteret e
shprehura dhe jo ato hipotetike të kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore
në fuqi, jepet garancia proceduriale e paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit
Publik.
Sa më sipër, përsa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar kritere të tjera vec
atyre të publikuara në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi, KPP në asnjë
rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit kontraktor ( njësisë së prokurimit) të
shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë në procedurat e prokurimit publik.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe 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
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Medi-Tel” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-32710-08-052019, me objekt “Evadim i mbetjeve spitalore, në Drejtorinë e Shërbimit
Spitalor Kukes”, me fond limit 4,730,000.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu
zhvilluar në datën 16.08.2019 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit
Spitalor Kukës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të
Shkallës së Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Nr. 1406 Protokolli; Datë 16.08.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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