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Projekti “Mbështetja e politikave kundër-korrupsion duke forcuar 
mbikëqyrjen publike ndaj shërbimeve publike” financohet nga: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ky botim është realizuar me përkrahjen nga projekti Promovimi i 
Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për 
Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar 
për Shoqëri Civile (KCSF)”. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e 
Lëvizjes FOL dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i 
SCO-K-së apo KCSF-së. 

Publikimi i këtij Raporti është përkrahur nga Open Society Institute – OSI 
dhe Civil Rights Defenders - CRD. Qëndrimet e shprehura në këtë raport 
nuk reflektojnë qëndrimet e OSI dhe CRD. 
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Përmbledhje Ekzekutive  
 
Ministritë, Ndërmarrjet Publike (KEK dhe PTK), si dhe Komunat e Republikës së 
Kosovës në periudhën e parë tre mujore të këtij viti kanë vazhduar trendin e 
shkeljeve dhe parregullsive ligjore në fushën e prokurimit publik njëjtë si në vitin 
e kaluar. Në këtë periudhë, institucionet e lartë-përmendura kanë bërë shkelje 
ligjore në gjithsej 20 tenderë të ndryshëm. Nga ana e Organit Shqyrtues të 
Prokurimit prej këtyre 16 tenderëve, 17 janë kthyer në ri-vlerësim kurse 3 sosh janë 
kthyer në ri-tenderim.  
 
Ministritë kanë shkelur dispozitat ligjore të prokurimit publik në 3 tenderë të 
ndryshëm: a) Ministria e Infrastrukturës me rastin e tenderëve "Rehabilitimi i Rrugës 
Kaçanik, Gajre-Ivaj-Srazhë"; b) "Furnizim me toner për nevojat të MI-së"; si dhe c) 
Ministria e Punëve të Brendshme në tenderin "Shërbimet e përkthimit me shkrim 
dhe me gojë". Të tre këta tender janë kthyer në Ri-vlerësim.  
 
Ndërmarrjet Publike (KEK dhe PTK) kanë bërë shkelje ligjore në 11 tenderë të 
ndryshëm. Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë shkelje ligjore në 6 aktivitete 
të prokurimit: a) "Furnizim me aparate kundër zjarrit"; b) "Furnizim me kemikalje"; 
c)  "Furnizim me energji emergjente dhe Day Ahead për periudhën Janar-Dhjetor"; 
d) "Riparimi ose blerja e pajisjeve të reja në deponin e seperacionit në TC Kosova 
B"; e) "Furnizim me vegla dhe instrumente matëse" dhe f) "Riparimi i puthitsave 
Burgmanit mekanik të pompave kryesore furnizuese dhe furnizim te puthitsave të 
ri”. Po ashtu PTK ka bërë shkelje në 5 tenderë të ndryshëm: a) "Furnizim me 
automjete për nevojat e Postës së Kosovës"; b) "Furnizimi, Instalimi dhe 
Komisionimi i UPS-ve modular"; c) "Furnizim me pajisje dhe material për qasje në 
rrjet"; d) "Ndërtimi i Linjave dhe Trafostacioneve të tensionit të mesme 
10/20/0.4kv, 50kva dhe 50Hz ne 10 lokacione"; dhe e) " Auditimi i pasqyrave 
financiare të PTK sh.a për vitin 2012-2014". Nga këta dhjetë tenderë nëntë prej 
tyre janë kthyer në Ri-vlerësim dhe dy në Ri-tenderim. 
 
Komunat kanë bërë shkelje ligjore në gjithsej 6 tenderë të ndryshëm. Komuna e 
Prishtinës ka shkelur dispozitat ligjore në 3; a) "Furnizimi me kripë industrial për 
sezonin e dimrit"; b) "Furnizimi dhe montimi i kamerave në semafor dhe në shkolla"; 
dhe c) "Furnizimi dhe montimi i kamerave në semafor dhe në shkolla-Ri-vlerësim”. 
Komuna e Shtimes  nuk i ka respektuar dispozitat ligjore në rastin e tenderit 
"Sigurimi i automjeteve për institucionet e Komunës së Shtimes". Komuna e 
Gjakovës ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit " Shtruarja me kubza 
betoni e rrugëve dhe trotuareve". Kurse Komuna e Gjilanit nuk i ka zhvilluar 
procedurat e prokurimit publik konform dispozitave ligjore të LPP-së në tenderin 
"Sanimi i rrugëve dhe trotuareve - Mirëmbajtja verore e rrugëve". Nga këta gjashtë 
tenderë pesë janë kthyer në Ri-vlerësim kurse njëri prej tyre në Ri-tenderim. 
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Në tre mujorin e parë të këtij vitit, gazetat ditore kanë publikuar gjithsej 24 artikuj 
të ndërlidhur me fushën e prokurimit publik. Prej tyre 5 kanë qenë raportime 
hulumtuese: 3 në muajin Janar dhe 2 në muajin Mars, ndërsa 19 artikuj kanë qenë 
të publikuar në formën e lajmeve: 9 në muajin Janar, 5 në muajin Shkurt dhe 5 në 
muajin Mars.   
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Graf. 1. Shkeljet e institucioneve dhe ndërmarrjeve publike gjatë periudhës janar-mars 2013 në procedurat e prokurimit 
publik 
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Shkeljet nga ana e Ministrive 
 
Ministritë kanë shkelur dispozitat ligjore të prokurimit publik në 3 tenderë të 
ndryshëm: a) Ministria e Infrastrukturës me rastin e tenderit "Rehabilitimi i Rrugës 
Kaçanik, Gajre-Ivaj-Srazhë" si dhe b) "Furnizim me toner për nevojat të MI-së"; 
poashtu edhe c) Ministria e Punëve të Brendshme në tenderin "Shërbimet e 
përkthimit me shkrim dhe me gojë". Të tre këta tender janë kthyer në Ri-vlerësim.  
 
 

 
 

Graf. 2. Shkeljet e ministrive gjatë periudhës janar-mars 2013, në 
procedurat e prokurimit publik 

 
 
Ministria e Infrastrukturës 
 
Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit 
"Rehabilitimi i Rrugës Kaçanik, Gajre-Ivaj-Srazhë". Fillimisht OE "KNPSH PAPENBURG 
& ADRIANI COMPANY SHPK" – Ferizaj, si palë e pakënaqur ka deponuar ankesë në 
OSHP kundër njoftimit për dhënie të kontratës OE "SALLAHU"- Kaçanik duke 
pretenduar se AK ka shkelur dispozitat e LPP-së. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga 
OSHP për shqyrtimin e lëndës në raportin e tij ka konstatuar se OE ankues nuk i ka 
plotësuar kërkesat sipas nenit 9.1 të FDT-së, pasi që për projekt menaxheri dhe 
inxhinieri nuk kanë ofruar referenca në lidhje me punët e kryera më herët. Të 
njëjtën kërkesë nuk e ka plotësuar edhe OE i rekomanduar për kontratë. Eksperti 
shqyrtues ka ardhur në përfundim se nuk është respektuar neni 7 i Ligjit për 
Prokurim Publik: Barazia në Trajtim/Jo-Diskriminim si dhe neni 59- Ekzaminimi, 
Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, si dhe pretendimet e OE ankues janë 
pjesërisht të bazuara dhe ka rekomanduar që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. 
Meqenëse AK-MI nuk është pajtuar me këto konstatime, PSH ka mbajtur seancë të 
shqyrtimit kryesor, ku pasi që ka dëgjuar të gjitha palët dhe ka shoshitur të gjitha 

2

0

1

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Ri-vlerësim Ri-tenderim

Ministria e Infrastrukturës Ministria e Punëve të Brendshme

7 
 



Monitoruesi i Prokurimit                                                Raport Tremujor 
 

provat ka konstatuar se të gjeturat e ekspertit shqyrtues qëndrojnë si të tilla. 
Prandaj PSH ankesën e OE ankues e ka vlerësuar si pjesërisht të bazuar dhe ka 
urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. 
 
Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje ligjore në tenderin "Furnizim me toner 
për nevojat të MI-së". Fillimisht OE NTP "KGT" –Prishtinë, si palë e pakënaqur me 
vendimin për dhënie të kontratës OE "MEDIA MARKET"- Prishtinë ka deponuar ankesë 
në OSHP duke pretenduar se AK-MI ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 
neneve 1-Qëllimi, 7-Barazi ne Trajtim/Jo diskriminim, 23-Zyrtarët e Prokurimit dhe 
57-Sigurimi i Tenderit të LPP-së. Eksperti shqyrtues i cili është autorizuar nga OSHP 
për shqyrtimin e lëndës në raportin e tij ekzaminues ka konstatuar se vlerësimi, 
ekzaminimi dhe krahasimi i ofertave nuk është bërë konform nenit 59 dhe nuk janë 
trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë OE ofertues siç kërkohet në nenin7 të 
LPP-së. Prandaj ka rekomanduar që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar 
dhe lënda të kthehet në Ri-vlerësim. Meqenëse AK-MI nuk është pajtuar me këtë 
raport të ekspertit shqyrtues PSH ka mbajt seancë të shqyrtimit kryesor ku pasi që 
ka dëgjuar të gjitha palët dhe ka shoshitur të gjitha provat ka konstatuar se 
vlerësimet e ekspertit shqyrtues qëndrojnë si të tilla dhe ka urdhëruar që lënda të 
kthehet në Ri-vlerësim. 
 
 
Ministria e Punëve të Brendshme 
 
Ministria e Punëve të Brendshme nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit publik 
konform ligjit në tenderin "Shërbimet e përkthimit me shkrim dhe me gojë". OE 
“Kolegji ISPE” duke pretenduar se AK-MPB ka vendosur që kontrata ti jepet OE "Pro 
Media" nga Prishtina ka bërë shkelje esenciale të dispozitave ligjore të neneve 7-
Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi si dhe nenit 10- Mjetet për promovimin e 
Transparencës, neni 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve si dhe 
neni 69- Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale të LPP-së, ka deponuar ankesë në 
OSHP. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP për shqyrtimin e lëndës në raportin 
e tij ekzaminues ka vlerësuar se ankesa e OE ankues është pjesërisht e bazuar sepse 
AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 7 dhe 59 të LPP-së, dhe ka rekomanduar 
që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. Për arsye se AK-MPB nuk është pajtuar me këtë 
raport të ekspertit shqyrtues PSH ka mbajtur seancë dëgjimore. PSH pas dëgjimit 
të te gjitha palëve dhe shoshitjes së të gjitha provave ka konstatuar se OE i 
rekomanduar për kontratë nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e kapacitetit teknik 
dhe profesional ashtu siç është kërkuar në dosjen e tenderit. Prandaj ankesën e OE 
ankues e ka vlerësuar si të bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-
vlerësim. 
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Shkeljet e Ndërmarrjeve Publike1 
 
Ndërmarrjet Publike (KEK dhe PTK) kanë bërë shkelje ligjore në 11 tenderë të 
ndryshëm. Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë shkelje ligjore në 6 aktivitete 
të prokurimit: a) "Furnizim me aparate kundër zjarrit"; b) "Furnizim me kemikalje"; 
c)  "Furnizim me energji emergjente dhe Day Ahead për periudhën Janar-Dhjetor"; 
d) "Riparimi ose blerja e pajisjeve të reja në deponin e seperacionit në TC Kosova 
B"; e) "Furnizim me vegla dhe instrumente matëse" dhe f) "Riparimi i puthitsave 
Burgmanit mekanik të pompave kryesore furnizuese dhe furnizim te puthitsave të 
ri”. Po ashtu PTK ka bërë shkelje në 5 tenderë të ndryshëm: a) "Furnizim me 
automjete për nevojat e Postës së Kosovës"; b) "Furnizimi, Instalimi dhe 
Komisionimi i UPS-ve modular"; c) "Furnizim me pajisje dhe material për qasje në 
rrjet"; d) "Ndërtimi i Linjave dhe Trafostacioneve të tensionit të mesme 
10/20/0.4kv, 50kva dhe 50Hz ne 10 lokacione"; dhe e) " Auditimi i pasqyrave 
financiare të PTK sh.a për vitin 2012-2014". Nga këta dhjetë tenderë nëntë prej 
tyre janë kthyer në Ri-vlerësim dhe dy në Ri-tenderim. 
 
 

 
 
Graf. 3. Shkeljet e ndërmarrjeve publike gjatë periudhës janar-mars 2013, në 

procedurat e prokurimit publik 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Duke qenë se ekzistojnë shumë ndërmarrje publike, FOL monitoron vetëm dy ndërmarrjet kryesore në 
vend: KEK-un dhe PTK-në.  
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Korporata Energjetike e Kosovës  
 
Korporata Energjetike e Kosovës - KEK gjatë periudhës janar-mars 2013, ka bërë 
shkelje ligjore në pesë aktivitete të ndryshme të prokurimit. 
 
KEK ka bërë shkelje të dispozitave ligjore të LPP-së me rastin e anulimit të 
aktivitetit të prokurimit "Furnizim me aparate kundër zjarrit". Fillimisht Operatori 
Ekonomik "Albkos"-Fushë Kosovë dhe "Pastor Kosova"-Prishtinë kanë bërë ankesë 
pranë OSHP-së duke pretenduar se me anulimin e këtij tenderi AK-KEK ka bërë 
shkelje të dispozitave të neneve 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 9- 
Përcaktimi i nevojave që duhet përmbushur dhe 60- Kriteret për Dhënien e 
Kontratës të LPP-së, sepse nuk qëndron arsyetimi i KEK-ut se të gjitha ofertat kanë 
tejkaluar mjetet e zotuara për aktivitetin e prokurimit në fjalë. OSHP-ja pastaj ka 
autorizuar ekspertin shqyrtues për të shqyrtuar lëndën, i cili në raportin e 
ekspertizës ka konstatuar se nuk qëndron arsyetimi i AK-KEK për anulimin e këtij 
aktiviteti të prokurimit. Eksperti shqyrtues po ashtu ka konstatuar se Komisioni 
vlerësues i AK-KEK ka rekomanduar për kontratë OE "Albkos" nga Fushë Kosova për 
Lot-3 kurse OE tjetër ankues "Pastor Kosova" nga Prishtina për Lot-1, 2 dhe 4. 
Menaxheri i prokurimit të AK-së ka hedhë poshtë raportin e komisionit vlerësues me 
arsyetimin se nuk është respektuar neni 6- Ekonomiciteti dhe Efikasiteti i LPP-së, 
ndërsa në njoftimin për anulim ka dhënë arsyetimin vetëm për tejkalimin e buxhetit 
të planifikuar. Me këtë rast eksperti shqyrtues ka vlerësuar se AK-KEK ka shkelur 
nenin 62. Pika 1- Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit si dhe pika 2- Fushëveprimi 
të LPP-së, dhe i ka rekomanduar panelit shqyrtues që lënda të kthehet në Ri-
vlerësim. Pasi që AK-KEK është pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues 
procedura ka përfunduar në këtë fazë. 
 
Po ashtu AK-KEK nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit në pajtim me dispozitat 
e LPP-së në tenderin "Furnizim me kemikalje". OE "RIPTEN ENGINEERING-SHPK"-
Prishtinë, si palë e pakënaqur është ankuar pranë OSHP-së kundër njoftimit për 
dhënie të kontratës OE "EUROENERGJI"- Fushë Kosovë, për Lot I, dhe kundër 
njoftimit për dhënie të kontratës OE "TONI&PATTETING"- Ferizaj/Beograd për Lot 
II, duke pretenduar se AK ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të neneve 56- 
Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e 
Kontratave, 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve dhe 60- Kriteret 
për Dhënien e Kontratës të LPP-së. Edhe OE tjetër "NPT-METAL PROJEKT"-Gjilan, si 
palë e pa kënaqur ka deponuar ankesë në OSHP duke pretenduar se AK-KEK ka bërë 
shkelje të nenit 59 të LPP-së. OSHP pas pranimit të ankesave ka autorizuar 
ekspertin shqyrtues që ta shqyrtojë lëndën, i cili në raportin e tij ka ardhur në 
përfundim se AK-KEK në përgjithësi ka respektuar procedurat e prokurimit dhe ka 
rekomanduar që të refuzohen ankesat e OE ankues si të pabazuara. Mirëpo OE 
ankues përmes parashtresës kanë deklaruar se nuk pajtohen me raportin e ekspertit 
shqyrtues. Paneli Shqyrtues ka mbajtur seancë të shqyrtimit kryesor gjatë së cilës, 
PSH pasi që ka dëgjuar të gjitha palët dhe ka shoshitur të gjithë materialin relevant 
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ka konstatuar se të dy OE të rekomanduar për kontratë, OE "EUROENERGJI" për Lot 
I-Furnizim me Acid Klorhidrik (HCL) dhe OE "TONI&PATTETING" për Lot II-Furnizim 
me Hidroksid Natriumi (NAOH) nuk i kanë plotësuar kërkesat mbi mundësitë teknike 
dhe/ose profesionale të parapara në nenin 9.2 të FDT-së, ku është kërkuar 
autorizimi origjinal nga prodhuesi. Prandaj PSH ka ardhur në përfundim se AK nuk 
ka respektuar dispozitat e nenit 56 dhe 59 të LPP-së dhe si rezultat ka vendosur që 
të anulojë vendimin e mëhershëm të AK dhe lëndën ta kthejë në Ri-vlerësim. 
 
Tenderi i tretë në të cilin është konstatuar se AK-KEK nuk i ka zhvilluar procedurat 
e prokurimit konform LPP-së është tenderi "Furnizim me energji emergjente dhe 
Day Ahead për periudhën Janar-Dhjetor". Fillimisht OE "Energy Financin Team", me 
seli në Zvicër ka deponuar ankesë pranë OSHP-së  duke pretenduar se ekstraktet 
apo dokumentet e paraqitura në ofertën e tij janë të baras-vlefshme me licencën 
për tregti, e cila është kërkuar nga AK në dosjen e tenderit, me arsyetimin se shteti 
zviceran nuk lëshon licenca për shkak të rregullimit të brendshëm ligjor. Pas 
pranimit të ankesës OSHP ka autorizuar ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e lëndës 
i cili edhe me ndihmën e  një eksperti teknik ka ardhur në përfundim se dokumenti 
në fjalë nuk është i baras-vlefshëm me licencë pasi që ky dokument i prezantuar 
tregon vetëm të dhëna për OE dhe veprimtarinë e tij dhe ka rekomanduar që të 
refuzohet ankesa e OE ankues. Pasi që OE ankues nuk është pajtuar me këto 
përfundime PSH ka mbajt seancë të shqyrtimit kryesor. PSH pas dëgjimit të të gjitha 
palëve dhe pas shoshitjes së të gjitha provave relevante e në veçanti shkresës së 
Ambasadës Zvicerane ku thuhet se ekstrakti nga regjistri komercial e zëvendëson 
një licencë tregtare, ka konstatuar se përkundër konstatimeve të ekspertit 
shqyrtues ankesa e OE ankues është e bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet 
në Ri-vlerësim. 
 
KEK-u ka bërë shkelje ligjore edhe me rastin e anulimit të aktivitetit të prokurimit 
"Riparimi ose blerja e pajisjeve të reja në deponin e seperacionit në TC Kosova B". 
OE "ACDC - KOSOVA" Shpk me seli në Prishtinë, si palë e pa kënaqur ka deponuar 
ankesë në OSHP kundër njoftimit për anulim të këtij aktiviteti të prokurimit, duke 
pretenduar se AK ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të neneve 6- 
Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, nenit 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, nenit 
56- Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e 
Kontratave, nenit 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, nenit 60- 
Kriteret për Dhënien e Kontratës si dhe nenit 62- Përfundimi i Aktivitetit të 
Prokurimit të LPP-së. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP për shqyrtimin e 
procedurës së zhvilluar në raportin e tij ka konstatuar se AK ka hartuar 
specifikacionet teknike për punët e kërkuara në përputhje me nenin 28 të LPP-së 
dhe se pretendimi për shkelje të nenit 56, 60 dhe 62 nuk qëndrojnë, mirëpo 
qëndron pretendimi për shkelje të nenit 7 dhe 59 të LPP-së. Prandaj eksperti 
shqyrtues e ka vlerësuar ankesën si pjesërisht të bazuar dhe ka rekomanduar që 
lënda të kthehet në Ri-vlerësim. Meqë AK KEK nuk është pajtuar me këto 
konstatime, PSH ka mbajtur seancë të shqyrtimit kryesorë, ku pasi që ka dëgjuar 
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të gjitha palët dhe ka shoshitur të gjitha provat relevante ka konstatuar se AK nuk 
e ka bërë vlerësimin e ofertave në përputhje me kërkesat e dosjes së tenderit, 
përkatësisht kërkesën "Operatori Ekonomik apo njëri ndër anëtarët e konzorciumit 
duhet të dorëzojë dëshmi mbi implementimin e suksesshëm, si Kontraktues parësor 
të dy kontratave të punëve riparuese, të natyrës së ngjashme, në vlerë së paku 
15,000,000 Euro, gjatë 3 viteve të fundit, por kanë kërkuar edhe njëherë 
interpretim për kërkesat të cilat i kanë përpiluar vetë AK. PSH ka konstatuar se AK 
nuk ka respektuar nenin 7 dhe 59 të LPP-së dhe ka vendosur që të anulojë vendimin 
e AK-KEK për anulimin e këtij tenderi dhe tenderi të kthehet në Ri-vlerësim. 
 
Tenderi i pestë në të cilin AK-KEK ka bërë shkelje ligjore gjatë zhvillimit të 
procedurave të prokurimit është tenderi "Furnizim me vegla dhe instrumente 
matëse". OE "Comet"nga Prishtina, si palë e pa kënaqur me vendimin e AK-KEK për 
tenderin në fjalë ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së. OSHP ka autorizuar 
ekspertin shqyrtues për të shqyrtuar lëndën i cili në raportin e tij të ekspertizës ka 
konstatuar se AK-KEK nuk ka respektuar nenet 7- Barazia në Trajtim/ Jo-
Diskriminimi dhe 28- Specifikimet teknike të LPP-së dhe ka rekomanduar që lënda 
të kthehet në Ri-vlerësim. Pasi që edhe AK edhe OE ankues janë pajtuar me raportin 
e ekspertit shqyrtues procedura ka përfunduar në këtë fazë dhe lënda është kthyer 
në Ri-vlerësim. 
 
Korporata Energjetike e Kosovës nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit publik 
konform dispozitave ligjore të LPP-së në tenderin "Riparimi i puthitsave Burgmanit 
mekanik të pompave kryesore furnizuese dhe furnizim te puthitsave të ri”. OE 
"ACDC-KOS", nga Prishtina duke pretenduar se me rastin e dhënies së kontratës për 
tenderin në fjalë OE ‘'EURO ENERGJI"  Fushe-Kosove, AK-KEK ka bërë shkelje 
esenciale të neneve 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i tenderëve si dhe 
nenin 60- të LPP-së, ku ka deponuar ankesë në OSHP. OSHP pas pranimit të ankesës 
ka autorizuar ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e lëndës i cili në raportin e tij 
ekzaminues ka konstatuar se ankesa është e bazuar pasi që OE i ka rekomanduar 
për kontratë e nuk e ka plotësuar kërkesën e dosjes së tenderit që pjesët të jenë 
nga prodhuesi BURGMANN – Gjermani, dhe ka rekomanduar që lënda të kthehet në 
Ri-vlerësim. Pasi që AK-KEK nuk është pajtuar me këto konstatime të ekspertit 
shqyrtues PSH ka mbajt seancë të shqyrtimit kryesor ku pasi që ka dëgjuar të gjitha 
palët dhe shoshitur të gjitha provat relevante ka konstatuar se ka shkelje të nenit 
7 dhe 28 paragrafi 7 të LPP-së. Prandaj ankesën e OE ankues e ka vlerësuar si 
pjesërisht të bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-tenderim. 
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Postë-Telekomi i Kosovës  
 
Postë-Telekomi i Kosovës – PTK gjatë periudhës janar-mars 2013 nuk i ka respektuar 
dispozitat ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në pesë tenderë të 
ndryshëm:  
 
AK-PTK nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit konform ligjit në tenderin 
"Furnizim me automjete për nevojat e Postës së Kosovës". OE "Lisi Com"- Istog duke 
pretenduar se AK me dhënie të kontratës OE “Delfini LTD”- Prishtinë ka bërë shkelje 
të dispozitave ligjore të neneve 4- Përkufizimet, 7- Barazia në Trajtim/ Jo-
Diskriminimi, 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve dhe 61- 
Tenderët Jo-Normalisht të Ulët të LPP-së ka deponuar ankesë pranë OSHP-së. OSHP 
pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e lëndës i 
cili në raportin e tij ekzaminues ka konstatuar se OE i rekomanduar për kontratë 
nuk ka paraqitur dokument adekuat që vërteton se është i autorizuar nga prodhuesi 
për shitjen dhe servisimin e automjeteve të ofruara, siç është kërkuar në nenin 9.1 
të FDT-së. Po ashtu, OE ankues nuk ka paraqitur kontrata me vlerë të kërkuar në 
dosjen e tenderit për furnizime të ngjashme. Si rezultat eksperti shqyrtues ka 
ardhur në përfundim se nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë OE 
konform nenit 7 të LPP-së si dhe ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve, 
nuk është bërë konform nenit 59 të po këtij ligji. Paneli Shqyrtues duke u bazuar 
në këto të gjetura ka vendosur që ankesa e OE ankues është pjesërisht e bazuar 
dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. 
 
PTK ka bërë shkelje të ligjit gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit edhe në 
tenderin "Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i UPS-ve modular". OE “Amadeus 
Group” sh.p.k si palë e pakënaqur ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së kundër 
njoftimit për dhënie të kontratës OE “Inter Adria”-Prishtinë lidhur me aktivitetin e 
prokurimit në fjalë duke pretenduar se AK-PTK ka bërë shkelje të dispozitave të 
LPP-së sepse ka vendosur që OE”Amadeus Group” është ofertues i pasuksesshëm. 
Sipas OE ankues ky vendim është në kundërshtim me ligjin sepse OE ankues i ka 
plotësuar kërkesat e dhëna në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit por nuk 
ka qenë OE më i lirë. Mirëpo pasi që OE tjetër ofertues “Botek” që ka qenë më i liri 
është diskualifikuar atëherë kontrata do të duhej t’i jepej OE ankues. Eksperti 
shqyrtues i autorizuar nga OSHP për shqyrtimin e lëndës në raportin e tij 
ekzaminues ka konstatuar se ankesa e OE ankues është e bazuar dhe ka 
rekomanduar që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. PSH pas mbajtjes së seancës të 
shqyrtimit kryesor dhe shoshitjes së të gjitha provave ka konstatuar se AK-PTK nuk 
ka respektuar nenin 59 të LPP-së dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-
vlerësim. 
 
Mirëpo përmes parashtresës së datës 15.02.2013  OE "Amadeus Group"sh.p.k. nga 
Prishtina, ka njoftuar OSHP-në se AK-PTK nuk e ka respektuar vendimin në fjalë të 
PSH-së të datës 22.01.2013, duke anuluar aktivitetin e prokurimit "Furnizimi, 
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Instalimi dhe Komisionimi i UPS-ve-MODULAR". OSHP përmes një urdhërese të datës 
21.02.2013 ka urdhëruar AK-PTK që ta anuloj njoftimin për anulim të aktivitetit të 
prokurimit të datës: 13.02.2013 të publikuar në ueb-faqe të KRPP-së, dhe 
menjëherë ta formojë komisionin për ri-vlerësim dhe në afat prej pesë ditësh ta 
njoftoj OSHP-në. OSHP po ashtu ka njoftuar AK-PTK se nëse nuk vepron konform 
kësaj urdhërese OSHP do të gjobisë atë konform nenit 131 të LPP-së. 
 
Tenderi i tretë në të cilin AK-PTK nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-së 
gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit është tenderi "Furnizim me pajisje 
dhe material për qasje në rrjet". Fillimisht OE NTSH “AGS”-Prishtinë duke 
pretenduar se AK në aktivitetin e prokurimit në fjalë ka bërë shkelje esenciale të 
neneve 27- Dosja e Tenderit dhe 33.22 të LPP-së ka parashtruar ankesë në OSHP. 
Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP për shqyrtimin e lëndës në raportin e tij 
ekzaminues ka konstatuar se nuk janë respektuar neni 5 pika 13, neni 60 pika 1.14 
të LPP-së si dhe neni 33.2 i Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, dhe ka 
rekomanduar që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. Për arsye se AK nuk është pajtuar 
me konstatimet e ekspertit shqyrtues PSH ka mbajt seancë të shqyrtimit kryesor. 
PSH pas dëgjimit të të gjitha palëve dhe shoshitjes së të gjitha provave ka 
konstatuar se AK-PTK nuk ka respektuar dispozitat e nenit 5.1 të LPP-së kaIkuIimi i 
afateve kohore pasi që OE ankues i ka dhënë një afat kohor prej dy dite pune në 
lidhje me sqarimin e referencës, por nuk ju ka përmbajtur atij afati të kërkuar nga 
OE ankues, si dhe nenin 60 pika 1.1 të LPP-së, ka rekomanduar për kontratë OE i 
cili përmban çmim më të lartë në krahasim me OE ankues. Prandaj PSH ka vendosur 
që ankesa e OE ankues është e bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-
vlerësim. 
 
Po ashtu AK-PTK ka bërë shkelje ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të 
prokurimit për tenderin "Ndërtimi i Linjave dhe Trafostacioneve të tensionit të 
mesme 10/20/0.4kv, 50kva dhe 50Hz ne 10 lokacione". OE "G3-ENGINEERING" nga 
Prishtina duke pretenduar se AK-PTK ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 
nenit 3 pika 15 të LPP-së. Po ashtu OE ankues pretendon se anulimi I aktivitetit të 

2 Autoriteti kontraktues mund të shfrytëzojë procedurat e kufizuara për të kryer një aktivitet prokurimi 
që çon te dhënia e ndonjë kontrate publike në bazë të faktorëve të verifikueshëm dhe pa qëllime 
diskriminuese. 
3 Afatet kohore të këtij ligji duhet të fillojnë në një ditë pune dhe të përfundojnë në një ditë pune. 
Afati kohor i shkon deri në 16:00 në ditën e skadimit. Autoriteti kontraktues mund të vendosë që të 
caktojë një kohë tjetër me kusht që ai është jo më herët se në ora 12:00 të ditës së skadimit 
4  Autoriteti kontraktues do t’ia jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar ose: 1.1 
tenderin e përgjegjshëm me çmimin më të ulët. 
5 Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij ligji, autoriteti kontraktues nuk do të kërkohet që të veprojë 
në përputhje me ndonjë procedurë të veçantë të prokurimit apo të respektoj 3 dispozitat e këtij ligji 
mbi transparencën gjer në shkallën kur, përputhshmëria dhe respektimi do të komprometonin sekretin 
e ligjshëm ose interesat e sigurisë gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit të rëndësishme për 
dhënien e një kontrate publike për të cilën Qeveria është pajtuar që ta përjashtojë nga fushëveprimi i 
këtij ligji sepse (i) ekzekutimi i kontratës në fjalë, sipas ligjit të aplikueshëm në Kosovë, kërkon 
përdorimin e masave të veçanta të sigurisë, ose (ii) Qeveria është pajtuar që ta klasifikojë lëndën e 
kontratës në fjalë si sekret. Përjashtimet sipas këtij neni lidhur me çështjet e rezervuara do të lejohen 
në pajtim me Ligjin për Qasjen në Dokumentet Publike. 
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prokurimit ka qenë tendencioz për shkak se në pamundësi që të shpallet fitues një 
OE i caktuar për interesa të caktuara është bërë eliminimi i të gjithë OE të 
përgjegjshëm me çmim më të lartë, në mënyrë që të shkohet vetëm me një OE të 
përgjegjshëm ( ne këtë rast "G3 Engineering N.SH.P& EnBi Poëer sh.p.k."), kështu 
që pastaj nga AK të anulohet i tërë aktiviteti i prokurimit me qëllim që të shkohet 
në Ri-tenderim. OSHP pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues për 
shqyrtimin e lëndës i cili në raportin e tij të ekspertizës ka konstatuar se numri i 
OE të përgjegjshëm është më i madh se tre. Po ashtu eksperti ka konstatuar se AK 
ka bërë diskriminim duke mos marrë për bazë diploma të noterizuara Bachelor edhe 
pse në dosjen e tenderit nuk është kërkuar niveli Master. Prandaj i ka rekomanduar 
PSH-së që të konsiderohet e bazuar ankesa e OE ankues dhe lënda të kthehet në Ri-
vlerësim. AK nuk është pajtuar më këto konstatime dhe PSH ka mbajt seancë të 
shqyrtimit kryesor, ku pasi që ka dëgjuar të gjitha palët dhe shoshitur të gjitha 
provat ka konstatuar se AK nuk ka respektuar nenin 59 të LPP-së duke mos 
ekzaminuar dhe vlerësuar ofertat konform ligjit. Prandaj ka urdhëruar që lënda të 
kthehet në Ri-vlerësim. 
 
Tenderi i pestë me radhë në të cilin PTK ka bërë shkelje ligjore është aktiviteti i 
prokurimit "Auditimi i pasqyrave financiare të PTK sh.a për vitin 2012-2014". 
Fillimisht OE “BDO Kosova” ka deponuar ankesë në OSHP duke pretenduar se AK-
PTK ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të nenit 7 pika 26 dhe nenit 28- 
Specifikimet teknike të LPP-së. OSHP pas pranimit të ankesës ka autorizuar 
ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e lëndës i cili në raportin e tij ekzaminues ka 
konstatuar po ashtu se nga ana e AK është shkelur neni 7 pika 2 dhe neni 28 i LPP-
së pasi që ka vendosur kritere favorizuese apo diskriminuese për një apo më shumë 
OE. Pasi që AK nuk është pajtuar me këto konstatime PSH ka mbajt seancë të 
shqyrtimit kryesor. PSH pas dëgjimit të të gjitha palëve dhe shoshitjes së të gjitha 
provave ka konstatuar se AK ka bërë shkelje të nenit 7.2 pasi që ka përdorë kritere 
që e kanë kufizuar konkurrencën . Prandaj PSH ka vlerësuar si të bazuar ankesën e 
OE ankues dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-tenderim dhe të ndryshohen 
kriteret diskriminuese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që 
redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose 
në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik. 
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Shkeljet nga ana e Komunave 
 
Komunat kanë bërë shkelje ligjore në gjithsej 6 tenderë të ndryshëm. Komuna e 
Prishtinës ka shkelur dispozitat ligjore në 3 tenderë të ndryshëm. a) "Furnizimi me 
kripë industrial për sezonin e dimrit"; b) "Furnizimi dhe montimi i kamerave në 
semafor dhe në shkolla"; dhe c) "Furnizimi dhe montimi i kamerave në semafor dhe 
në shkolla-Ri-vlerësim”. Komuna e Shtimes  nuk i ka respektuar dispozitat ligjore 
në rastin e tenderit  "Sigurimi i automjeteve për institucionet e Komunës së 
Shtimes". Komuna e Gjakovës ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit 
"Shtruarja me kubza betoni e rrugëve dhe trotuareve". Kurse Komuna e Gjilanit nuk 
i ka zhvilluar procedurat e prokurimit publik konform dispozitave ligjore të LPP-së 
në tenderin "Sanimi i rrugëve dhe trotuareve - Mirëmbajtja verore e rrugëve". Nga 
këta gjashtë tenderë pesë janë kthyer në Ri-vlerësim kurse njëri prej tyre në Ri-
tenderim. 
 
 

 
 
Graf. 4. Shkeljet e komunave gjatë periudhës janar-mars 2013, në procedurat 

e prokurimit publik 
 
 
Komuna e Prishtinës 
 
Komuna e Prishtinës ka bërë shkelje ligjore në tenderin "Furnizimi me kripë 
industrial për sezonin e dimrit". Fillimisht OE "NPT EURONI" - Fushë Kosovë duke 
pretenduar se me vendimin për dhënie të kontratës OE “PROBIZNIS 1"- Viti AK-KK 
Prishtinë ka bërë shkelje esenciale të neneve 6- Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 7- 
Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 27- Dosja e Tenderit, 56- Dispozitat e 
Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave, 59- 
Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve dhe 60- Kriteret për Dhënien e 
Kontratës të LPP-së ka bërë ankesë në OSHP. OSHP pas pranimit ka autorizuar 
ekspertin shqyrtues për të shqyrtuar lëndën i cili në raportin e tij ekzaminues ka 
konstatuar se nenet në fjalë janë respektuar dhe ankesa e OE ankues është e 
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pabazuar dhe ka rekomanduar që të aprovohet vendimi i AK-së për dhënie të 
kontratës. Pasi që OE ankues nuk është pajtuar me këto konstatime PSH ka mbajt 
seancë të shqyrtimit kryesor. PSH pas dëgjimit të të gjitha palëve dhe shoshitjes së 
të gjitha provave ka konstatuar se OE "PROBIZNIS 1" nuk e ka plotësuar nenin 8.2 të 
FDT-së, pasi ka ofruar referenca të cilat kanë të bëjnë me fuqizim me krip të 
kuzhinës, dhe jo siç është kërkuar në dosjen e tenderit furnizim me krip industrial 
për mirëmbajtjen e rrugëve. Gjithashtu nuk e ka plotësuar kërkesën e nenit 9.1 të 
FDT -së, Listën e mjeteve, pasi ka ofruar Kamion me Cerade dhe Kombi Bus, për 
bartjen e kripës industriale, pra nuk ka ofruar mjetet të cilat janë adekuate për 
bartjen e kripës, të cilët duhet të jenë kamion special me kiper për bartjen dhe 
transportin e kripës industriale, konform kërkesave të dosjes së tenderit. Prandaj 
AK duke rekomanduar për kontratë OE i cili nuk i ka përmbushur kërkesat e dosjes 
së tenderit ka bërë shkelje të neneve 7 dhe 59 të LPP-së. PSH duke u bazuar në 
këto të gjetura e ka vlerësuar si të bazuar ankesën e OE ankues dhe ka urdhëruar 
që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. 
 
Tenderi i dytë në të cilin komuna e Prishtinës nuk i ka zhvilluar procedurat e 
prokurimit publik konform dispozitave ligjore është tenderi "Furnizimi dhe montimi 
i kamerave në semafor dhe në shkolla". Fillimisht OE "BOTEK Shpk" – Prishtinë si 
palë e pakënaqur me njoftimin për dhënie të kontratës OE "ALARM PROFESIONAL"- 
Prishtinë, duke pretenduar se AK  në këtë rast ka bërë shkelje esenciale të neneve  
7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i 
Tenderëve dhe 60- Kriteret për Dhënien e Kontratës të LPP-së, ka deponuar ankesë 
në OSHP. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP për shqyrtimin e lëndës në 
raportin e tij të ekspertizës ka konstatuar se OE i rekomanduar për kontratë nuk ka 
përmbushur kërkesën e dosjes së tenderit që kamerat e ofruara mos të shpenzojnë 
më shumë se 4 watt. Po ashtu ky OE nuk i ka ofruar switchat në përputhje me 
dosjen e tenderit. Prandaj sipas ekspertit shqyrtues ka shkelje të nenit 7 dhe 59 të 
LPP-së dhe ka rekomanduar që ankesa e OE ankues të vlerësohet si e bazuar dhe 
lënda të kthehet në Ri-vlerësim. Pasi që AK-KK Prishtinë nuk është pajtuar me këto 
konstatime PSH ka mbajtur seancë të shqyrtimit kryesor, ku pasi ka dëgjuar të 
gjitha palët dhe shoshitur të gjitha provat relevante ka konstatuar se nuk është 
respektuar neni 59 duke rekomanduar për kontratë OE te papërgjegjshëm, dhe 
nenit 7 duke mos i bërë trajtim të barabartë të OE ofertues. Prandaj ankesën e OE 
ankues e ka vlerësuar si të bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në Ri-
vlerësim. 
 
Mirëpo, në lidhje me të njëjtin tender pasi që është kryer procedura e Ri-vlerësimit 
OE “"ALARM PROFESIONAL"- Prishtinë tanimë në cilësinë e OE ankues ka deponuar 
ankesë në OSHP si palë e pakënaqur me njoftimin për dhënie të kontratës OE"BOTEK 
Shpk" – Prishtinë. Në ankesë OE ankues ka pretenduar se AK ka bërë shkelje 
esenciale të neneve 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 54- Njoftimi i 
Kandidatëve dhe Tenderuesve të Eliminuar, 57- Sigurimi i Tenderit dhe 60- Kriteret 
për Dhënien e Kontratës të LPP-së. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP për 
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shqyrtimin e lëndës në raportin e tij ekzaminues ka konstatuar se ka pasur shkelje 
të nenit 57 pika 4.27 të LPP-së dhe AK nuk i ka zbatuar procedurat e prokurimit 
konform LPP-së, prandaj ka rekomanduar që të anulohet në tërësi aktiviteti i 
prokurimit dhe ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesërisht e bazuar. Meqë, AK 
nuk është pajtuar me raportin e ekspertit shqyrtues PSH ka mbajtur seancë të 
shqyrtimit kryesor, ku pasi që ka dëgjuar të gjitha palët dhe shoshitur të gjitha 
provat ka konstatuar se AK ka bërë shkelje të nenit 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe 
Krahasimi i Tenderëve të LPP-së si dhe ka rekomanduar për kontratë OE në 
kundërshtim me nenin 28.4 të Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik, pasi që OE 
i rekomanduar për kontratë "BOTEK", gjatë Ri-vlerësimit nuk ka pasur periudhë të 
vlefshmërisë së ofertës, siç është kërkuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin për 
kontratë. Prandaj e ka vlerësuar si të bazuar ankesën e OE ankues dhe ka urdhëruar 
që lënda të kthehet në Ri-tenderim. 
 
 
Komuna e Shtimes 
 
Komuna e Shtimes ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit "Sigurimi i 
automjeteve për institucionet e Komunës së Shtimes". OE "Croatia Sigurimi"-
Prishtinë ka deponuar ankesë në OSHP lidhur me tenderin në fjalë duke pretenduar 
se Autoriteti kontraktues në njoftimin e saj ka konstatuar se në këtë procedurë 
tenderi i "Croatia Sigurimi" sh.a ka qenë i përgjegjshëm ndërsa komisioni ka 
rekomanduar që për shkak se kanë qenë katër kompani me çmim të njëjtë, fituesi 
të shpallet sipas renditjes së alfabetit. Kontrata sipas OE ankues i është dhënë 
OE"Dardania" i cili figuron me shkronjën "D" sipas alfabetit të Gjuhës Shqipe. Kurse 
OE ankues pretendon se emërtimin e saj zyrtar e ka "Croatia Sigurimi" sh.a, që 
vërtetohet edhe nga certifikata e biznesit. Në bazë të alfabetit shqip shkronja 
"C"është e radhitur para shkronjës "D". Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP për 
shqyrtimin e lëndës në raportin e tij ekzaminues ka konstatuar se pretendimet e OE 
ankues janë të bazuara dhe AK ka bërë shkelje të nenit 7 dhe 59 të LPP-së dhe i ka 
propozuar PSH-së që lëndën ta kthejë në Ri-vlerësim. Meqenëse edhe AK edhe OE 
ankues janë pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues procedura ka përfunduar 
në këtë fazë dhe lënda është kthyer në Ri-vlerësim. 
 
Komuna e Gjakovës 
 
Komuna e Gjakovës ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit " Shtruarja 
me kubza betoni e rrugëve dhe trotuareve". OE NTP “Beni”-Gjakovë ka deponuar 
ankesë në OSHP me pretendimin se AK-Komuna e Gjakovës nuk i respektuar 
dispozitat ligjore të LPP-së gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit për këtë 
tender. OSHP pas pranimit të ankesës e ka autorizuar ekspertin shqyrtues për 

7 4.Nëse autoriteti kontraktues vendos kusht për siguri të tenderit, autoriteti kontraktues duhet të 
përcaktojë në dosjen e tenderit: 4.2. shuma e saktë e sigurimit të tenderit dhe periudha e nevojshme e 
vlefshmërisë për sigurimin e tenderit; 
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shqyrtimin e lëndës, i cili në raportin e tij ekzaminues ka konstatuar se AK-Komuna 
e Gjakovës gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nuk i ka respektuar nenet 59-
Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve dhe 62-Përfundimi i Aktivitetit të 
Prokurimit të LPP-së. Prandaj ka rekomanduar që të aprovohet ankesa e OE ankues 
dhe lënda të kthehet në Ri-vlerësim. Meqë edhe AK edhe OE ankues janë pajtuar 
me këtë raport procedura e ankesës ka përfunduar në këtë fazë. 
 
 
Komuna e Gjilanit 
 
 
Komuna e Gjilanit nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit publik konform 
dispozitave ligjore të LPP-së në tenderin "Sanimi i rrugëve dhe trotuareve - 
Mirëmbajtja verore e rrugëve". Fillimisht OE “Magjistralja”-Gjilan ka deponuar në 
OSHP lidhur me tenderin në fjalë duke pretenduar se me dhënien e kontratës OE 
“Tali”-Gjilan AK-Komuna e Gjilanit ka bërë shkelje esenciale të neneve 1-Qëllimi, 
7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 56- Dispozitat e Përgjithshme mbi 
Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave, 59- Ekzaminimi, 
Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, 60-Kriteret për Dhënien e Kontratës, 65-
Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve, dhe 69-Aftësia Teknike dhe/ose 
Profesionale të LPP-së. OSHP pas pranimit të ankesës e ka autorizuar ekspertin 
shqyrtues për shqyrtimin e lëndës i cili në raportin e tij ekzaminues ka konstatuar 
AK-Komuna e Gjilanit i ka zhvilluar procedurat e vlerësimit të ofertave konform 
dispozitave ligjore të LPP-së, prandaj ka rekomanduar që ankesa e OE ankues të 
vlerësohet si e pabazë. Meqenëse OE ankues nuk është pajtuar me raportin e 
ekspertit shqyrtues PSH ka mbajt seancë të shqyrtimit kryesor ku pasi që ka dëgjuar 
të gjitha palët dhe ka shoshitur të gjitha provat ka konstatuar se raporti i ekspertit 
shqyrtues nuk qëndron si i tillë sepse ka pas shkelje të neneve 7 dhe 59 të LPP-së. 
Prandaj ankesën e OE ankues e ka vlerësuar si pjesërisht të bazuar dhe ka urdhëruar 
që lënda të kthehet në Ri-vlerësim. 
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Graf. 5. Paraqitja krahasimtare e shkeljeve të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike përgjatë tremujorit të parë të 
viteve 2012-2013, në procedurat e prokurimit publik
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Raportimet e Gazetave në Fushën e Prokurimit Publik8 
 

 
Raportimet e gazetave ditore në fushën e prokurimit publik përbëjnë një rëndësi 
të jashtëzakonshme për informimin e opinionit publik në lidhje me parregullsitë 
dhe shkeljet në këtë fushë. Si rrjedhojë ato mund të kontribuojnë edhe në 
reduktimin e këtyre shkeljeve dhe parregullsive. 
 
Në periudhën kohore për të cilën raportohet në këtë raport gazetat ditore kanë 
publikuar gjithsej 24 artikuj të ndërlidhur me fushën e prokurimit publik. Prej tyre 
5 kanë qenë raportime hulumtuese: 3 në muajin Janar dhe 2 në muajin Mars. Kurse 
19 artikuj kanë qenë të publikuar në formën e lajmeve: 9 në muajin Janar, 5 në 
muajin Shkurt dhe 5 në muajin Mars.   
 
 

 
 
Graf. 6. Paraqitja krahasimtare e raportimeve të medieve të shkruara rreth 
shkeljeve dhe keqpërdorimeve në prokurimin publik përgjatë tremujorit të 

parë të viteve 2012-2013  
 
 
 
 
 

 

8 Në kuadër të hulumtimet tonë kemi zgjedhur vetëm katër gazetat kryesore ditore në Kosovë: Koha 
Ditore, Zëri, Kosova Sot dhe Gazeta Express. 

35

5

34

19

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Janar-Mars 2012

Janar-Mars 2013

Raportime hulumtuese Raportime në formë lajmesh

                                                 

21 
 



Monitoruesi i Prokurimit                                                Raport Tremujor 
 

 
Falënderime  
 
Publikimi i këtij Raporti u mundësua nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur dhe 
Mbrojtësit e të Drejtave Civile si  dhe Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë. 
Ky Raport është produkt i stafit të Lëvizjes FOL dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm. 
Në këtë kontekst, Lëvizja FOL falënderon publikisht të gjithë personat që punuan 
në sigurimin e informacioneve dhe përpilimin e këtij raporti. Të gjitha Raportet e 
Lëvizjes FOL janë të publikuara në këtë ueb faqe: www.levizjafol.org. 

 
Rreth Lëvizjes FOL  
 
Organizata është themeluar të mbështes qytetarin aktive, të rris transparencën dhe 
llogaridhënien e institucioneve publike për të kontribuar në qeverisje të mirë dhe 
parandalim të korrupsionit. Për t’i përmbushur qëllimin e saj, organizata do të 
ndërmarrë aktivitetet si: debate dhe trajnime, konferenca, seminare dhe tryeza, 
publikime dhe hulumtime, avokim si dhe mbështetje teknike dhe institucionale,  
monitorimin e institucioneve publike si dhe mobilizim dhe rrjetëzim. Shpenzimi i 
fondeve publike, konflikti i interesit, neglizhenca dhe përgjegjësia institucionale si 
dhe qasja në informacione zyrtare, përbëjnë çështjet kryesore të punës së FOL.  
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Rr. Andrea Gropa, Nr. 35. 10000 Prishtinë, Kosovë 
Mob.: +377 (0) 44 131 542 | www.levizjafol.org | info@levizjafol.org 
 
Programi për Qeverisje të Mirë është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë 
Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe 
menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 
 

    
      

  

Duke Mbështetur Qeverisjen e Mirë dhe Qytetarinë Aktive 
Supporting Good Governance and Active Citizenry  

http://www.levizjafol.org/
mailto:info@levizjafol.org

