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Bashkëpunim në Kosovë

të

Mirë,

financohet

nga

Zyra

Zvicerane

për

Ky botim është realizuar në kuadër të projektit 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.

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

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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Lista e Akronimeve/Shkurtesave

AK

Autoriteti Kontraktues

CRD

Civil Rights Defenders (Mbrojtësit e të Drëjtave Civile)

LPP

Ligji i Prokurimit Publik

KËK

Korporata Energjetike e Kosovës

KK

Komisioni i Konkurrencës

KRPP

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

KK

Këshilli Komunal

MPJ

Ministria e Punëve të Jashtme

MFSK

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës

MKRS

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

OE

Operator Ekonomik

OSI

Open Society Institute

OSHP

Organi Shqyrtues i Prokurimit

PSH

Paneli Shqyrtues (Organ i OSHP-së)

RPP

Rregullorja e Prokurimit Publik
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Përmbledhja Ekzekutive
Ministritë e Republikës së Kosovës gjatë vitit 2012 kanë bërë shkelje të shumta ligjore në
27 tenderë të ndryshëm. Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje ligjore në 6 tenderë të
ndryshëm; Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në 5 tenderë; Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në 4 tenderë; Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo e e
Forcës së Sigurisë së Kosovës në 2 tender. Kurse ministritë në të cilat janë evidentuar
shkelje ligjore vetëm në një tender janë Ministria për Komunitete dhe Kthim, Ministria e
Punëve të Jashtme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria
e Drejtësisë, Ministria e Administratës Publike, Ministria e Financave, Ministria e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor.
Trembëdhjëtë prej këtyre tenderëve janë kthyer në ritenderim, dymbëdhjetë janë kthyer
në rivlerësim, kurse dy aktivitete të prokurimit janë anuluar tërësisht.Për shkak të
parregullsive ligjore dhe moszbatimit të vendimeve të Organit Shqyrtues të Prokurimit
Publik është gjobitur Ministria e Infrastrukturës në vlerën 10,000.00 euro, Ministria për
Komunitete dhe Kthim dhe Ministria e Punëve të Jashtme në vlerën 5000.00€ euro.
Ndërmarrjet publike gjatë këtij viti kanë bërë shkelje të shumta ligjore në njëzet tenderë
të ndryshëm. Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë shkelje në dymbëdhjetë tenderë,
ndërkaq Postë-Telekomi i Kosovës ka bërë shkelje ligjore në tetë aktivitete të ndryshme
të prokurimit. Prej tyre 4 kanë shkuar në ritenderim, 15 në rivlerësim, kurse një aktivitet
prokurimi është anuluar tërësisht. OSHP-ja, poashtu ka nxjerrë një urdhëresë për AK-KEK,
përmes të cilit ka gjobitur këtë AK me një gjobë prej jo më pak se 5000.00€, kurse ndaj
Zyrtarit të Prokurimit OSHP-ja do të jetë e obliguar që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së,
të vendoset`ia revidoj certifikatën e prokurimit, shkaku i shmangies nga përmbarimi i
vendimit të OSHP-së. Kjo gjobë është vendosur për shkak të moszbatimit të vendimit të
PSH-së lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te KEK-ut", me
të cilën i kërkohet KEK-ut që të respektojë propozimin për dhënie tw kontratës së
publikuar në "Njoftimin për dhënie të kontratës".
Komunat gjatë këtij viti nuk i kanë respektuar dispozitat ligjore në gjithsej 27 aktivitete
të prokurimit. Prej tyre dymbëdhjetë janë kthyer në ritenderim, 14 në rivlerësim dhe një
tender është anuluar. Komuna e Gjilanit është komuna që ka bërë më së shumti shkelje
me 4 tenderë. Pastaj vijnë Komuna e Ferizajt, e Gjakovës dhe e Pejës me nga 3 tenderë.
Ndërkaq me nga 2 tenderë janë Komuna e Prizrenit, e Kamenicës dhe e Mitrovicës. Me një
tender janë Komuna e Prishtinës, e Shtërpcës, e Shtimes, e Lipjanit, e Suharekës, e Vitisë,
e Novobërdës dhe e Kllokotit. Gjatë këtij viti për shkak të mosrespektimit të vendimit të
PSH-së, në lidhje me tenderin "Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 2012/2013 në Komunën e
Gjilanit-Ndarja në dy Lote", AK- Komuna e Gjilanit është gjobitur nga ana e OSHP-së me
një gjobë prej 5000.00€. Kurse ndaj Zyrtarit të Prokurimit OSHP-ja, do të jetë e obliguar
që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së, t`ia revidoj certifikatën e prokurimit, shkaku i
shmangies nga përmbarimi i vendimit të OSHP-së.
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Nga rreth 74 tenderë në të cilët janë evidentuar parregullsi dhe shkelje ligjore, në vetëm
64 prej tyre është siguruar vlera monetare e këtyre tenderëve. Shuma e përafërt
monetare e cila potencialisht ka qenë e rrezikuar të keqpërdoret gjatë realizimit të këtyre
procedurave të prokurimit ka qenë rreth 15 milionë euro.
Gjatë vitit 2012, gazetat kanë publikuar gjithsej 225 artikuj lidhur me fushën e prokurimit
publik. Prej tyre 83 kanë qenë raporte hulumtuese, kundrejt 142 sosh të publikuara si
lajme.
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Graf.1. Shkeljet e institucioneve dhe ndërmarrjeve publike gjatë vitit 2012,
në procedurat e prokurimit publik
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Shkeljet nga ana e ministrive
Ministritë gjatë këtij viti kanë bërë shkelje të shumta ligjore në gjithsej 27 tenderë të
ndryshëm.
Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje ligjore në 6 tenderë, Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve 5 tenderë, e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në 4 tenderë, Ministria
e Punëve të Brendshme dhe ajo e e Forcës së Sigurisë së Kosovës në 2 tender. Kurse
ministritë në të cilat janë evidentuar shkelje ligjore vetëm në një tender janë: Ministria
për Komunitete dhe Kthim, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Shëndetësisë,
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Administratës
Publike, Ministria e Financave, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Trembëdhjëtë prej këtyre tenderëve janë kthyer në Ri-tenderim, dymbëdhjetë janë
kthyer në rivlerësim, kurse dy aktivitete të prokurimit janë anuluar tërësisht.
Shkaku i parregullsive ligjore dhe moszbatimit të vendimeve të Organit Shqyrtues të
Prokurimit Publik është gjobitur Ministria e Infrastrukturës në vlerën e 10,000.00 euro,
Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe Ministria e Punëve të Jashtme në vlerën 5000.00€
euro.

Graf. 2. Shkeljet e ministrive gjatë vitit 2012, në procedurat e prokurimit
publik
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Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës gjatë këtij viti ka bërë shkelje ligjore në gjashtë tender.Tenderi
i parë i iniciuar nga AK-Ministria e Infrastrukturës në të cilin janë evidentuar shkelje
ligjore është “Shërbimet e mirëmbajtjes së seksionit 1 deri në 5 të rrugës nr. 7:
Autostrada Morinë-Merdare”, me Nr. të Prokurimit MI/11/067/211. Shkeljet e tilla janë
evidentuar gjatë procesit të vlerësimit të ofertave të operatorëve ekonomikë që kanë
ofruar për këtë tender. Duke parë parregullsitë ligjore të shkaktuara nga Komisioni
Vlerësues, kompania “Victoria Invest International”-Suharekë (kryesuese e JV) & “Alb
Shpresa”-Tiranë & “Ereniku”-Tiranë & “Victoria Invest”-Elbasan është ankuar tek Organi
Shqyrtues i Prokurimit Publik. Sipas të gjeturave të ekspertit vlerësues rezulton se
Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar nenin 7 dhe 69 të LPP-së, sepse në rastin e
hartimit të Dosjes së Tenderit nuk ka lënë hapësirë për konkurrencë të operatorëve
ekonomikë vendorë. Më tej, pas dëgjimit të provave në seancën dëgjimore të organizuar
nga PSH, ky i fundit ka konstatuar se OE-ja ankuese është shpallur pa të drejtë e
papërgjegjshme, duke qenë se i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret e kërkuara nga
ana e Autoritetit Kontraktues. Me këtë rast OSHP-ja ka marrë vendimin e saj që këtë
tender ta kthejë në rivlerësim.
Gjatë periudhës janar-mars Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka marrë vendim për
anulimin e licencës së prokurimit të ushtruesit të detyrës së drejtorit të departamentit të
prokurimit, Bekim Gojani. Po ashtu, me këtë rast OSHP-ja ka shqiptuar edhe një gjobë në
vlerën e 10,000.00 eurove për moszbatim të vendimeve në lidhje më këto aktivitete të
prokurimit: Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët magjistrale dhe rajonale të
Kosovës për vitin 2011, pjesa 1, pjesa 2, pjesa 4, pjesa 5, pjesa 6, pjesa 7 dhe pjesa 8;
Sanimi i rrugës regjionale R-105, Segmenti Klinë-Brojë, L=4.0 KM;
Ndërtimi i rrugës – Kuqishtë-Bogë;
Furnizim me kripë industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve nacionale dhe
regjionale të Kosovës për sezonin dimëror 2011/2012;
Transportin humanitar të udhëtarëve; dhe
Sigurimi i automjeteve dhe sigurimi shëndetësor i udhëtimit jashtë vendit.
Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje ligjore edhe në tenderin “Mirëmbajtja Verore e
Rrugëve Nacionale dhe Regjionale 2011/2012”. Shkeljet e tilla kanë ndodhur pasi
Autoriteti Kontraktues në fjalë ka vendosur për shkëputje të kontratës me operatorët
ekonomikë fitues. Duke parë parregullsitë e tilla ligjore, operatorët ekonomikë “AlkoImpex General Construction – shpk” nga Prishtina, “Integral shpk” nga Prishtina, “Tali”
nga Gjilani, “Arbotec” nga Suhareka, “R.S.M. & Eskavatori” nga Prishtina, “Driny
Company” nga Prizreni, “Graniti shpk” nga Istogu, “Jasen & Kastrioti nga Zubin Potoku, si
palë të pakënaqura kanë parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik.
Pretendimet kryesore ankimore të operatorëve ekonomikë që janë dorëzuar në OSHP
konsistojnë në:
Shkelje e nenit 6 – Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
Shkelje e nenit 7 – Barazia në trajtim/jo-diskriminim
Shkelje e nenit 8 – Planifikim i prokurimit
Shkelje e nenit 9 – Përcaktimi i nevojave që duhet përmbushur
Shkelje e nenit 10 – Mjetet për promovimin e transparencës
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– Dosja e Tenderit
– Specifikimet e Tenderit
– Variantet e specifikimeve teknike
– Kontratat publike kornizë
– Njoftimi mbi dhënien e kontratës
– Publikimi i njoftimeve
– Forma dhe përmbajtja e njoftimeve dhe
– Mënyrat e komunikimit

Më pas, për t’i analizuar pretendimet ankimore të këtyre operatorëve ekonomikë OSHP-ja
ka caktuar ekspertët shqyrtues. Në ekspertizën e tyre, ekspertët kanë konstatuar se
Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar nenin 6, 7, 13, 39 dhe 42 të LPP-së. Më tej, pas
dëgjimit të provave në seancën dëgjimore të organizuar nga PSH, ekspertët kanë
konstatuar se Autoriteti Kontraktues ka bërë shkelje duke shkëputur kontratën, sepse sipas
të gjeturave të tyre kontrata nuk ka pasur karakter sezonal dhe se kontrata ka përmbajtur
periudhën e parashikuar për realizimin e punëve të kryera. Duke parë parregullsitë e tilla,
Paneli Shqyrtues ka aprovuar konstatimet e ekspertëve shqyrtues dhe ka konstatuar se me
rastin e shkëputjes se kontratës Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar nenin 6 të Ligjit
për Prokurim Publik, duke qenë se AK-ja urdhërohen që të bëjnë përdorimin sa më të
arsyeshëm dhe ekonomik të burimeve publike. Me këtë rast OSHP-ja ka anuluar vendimin
e Ministrisë së Infrastrukturës.
Përveç këtyre shkeljeve në këta dy tender, Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje edhe
në aktivitetin tjetër të prokurimit: “Ndërtimi i rrugës lokale R115 (Prizren-Reqan) –
Pouskë-Jabllanicë, L=4438.16m”. Ky aktivitet i prokurimit është publikuar gjatë muajit
maj, ndërkaq pas ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve Komisioni Vlerësues
ka rekomanduar për kontratë OE “Driny Company”. Pas publikimit të njoftimit për dhënie
të kontratës, operatorët ekonomikë “Teknika Projekt”, “Viacom” “Sed Tours” kanë
parashtruar ankesat e tyre në Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik. Bazuar në ankesat e
tyre Ministria e Infrastrukturës ka eliminuar padrejtësisht ato duke i shpallur si operatorë
të papërgjegjshëm. Me gjithë pretendimet e palëve ankimore, eksperti shqyrtues i kësaj
lëndë ka konstatuar se Autoriteti Kontraktues me të drejtë i ka shpallur si të
papërgjegjshme, duke qenë se asnjëra prej tyre nuki ka përmbushur kriteret e
përcaktuara sipas Dosjes së Tenderit. Mirëpo, sipas ekspertizës së ekspertit shqyrtues as
operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie të kontratës “Driny Company” nuk ka
përmbushur kriteret e kërkuara sipas Dosjes së Tenderit. Kjo kompani ka ofruar një
licencë me afat të skaduar për prodhimin e asfaltit, ndërkohë që menaxheri i saj ka
tejkaluar moshën e lejuar me Ligjin e Punës së Republikës së Kosovës. Me këtë rast Paneli
Shqyrtues ka konstatuar se Komisioni Vlerësuar (i përbërë prej tre anëtarëve) nuk ka
respektuar nenin 59 të Ligji për Prokurimin Publik, me ç’rast këtë lëndë e ka kthyer sërish
në rivlerësim.
Tenderi i katërt në të cilin AK-MI ka bërë shkelje ligjore gjatë këtij viti është "Asfaltimi i
rrugës në fshatin Poliqkë". Operatori Ekonomik "JEHONA-SHPK"-Malishevë si palë e pa
kënaqur me njoftimin për dhënie të kontratës OE "PAPENBURG&ADRIANI"-Ferizaj, lidhur
me tenderin në fjalë duke pretenduar se AK-Ministria e Infrastrukturës ka bërë shkelje
esenciale të dispozitave ligjore të neneve 6, 7, 51, 52, 56, 59, 60, 68 dhe 69 ka deponuar
ankesë në OSHP. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues që të
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shqyrtojë të gjitha provat relevante me çështjen, i cili në raport ka konstatuar se procesi
në këtë aktivitet prokurimi nuk është zhvilluar konform neneve 6- Kriteret për Dhënien e
Kontratës, 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 dhe 60- Kriteret për Dhënien e Kontratës të LPP-së. Prandaj ka
rekomanduar që ankesa të cilësohet si e bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim. Meqë
AK-ja nuk është pajtuar me konkluzionet dhe rekomandimin e ekspertit shqyrtues PSH-ja
ka mbajtur seancë dëgjuese. Pasi që ka dëgjuar të gjitha palët dhe ka shqyrtuar të gjitha
faktet, ka konstatuar se AK-ja gjatë zhvillimit të kësaj procedure nuk i ka respektuar
nenet 6, 7, 56, 59 dhe 60 të LPP-së duke mos i trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë
OE-të ofertuese, ndaj ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.
Në tenderin tjetër "Ndërtimi i rrugës Shkabaj-Qendra e Panaireve (Gazimestan)", PSH-ja ka
konstatuar se AK-MI nuk i ka respektuar nenet 7 dhe 59 të LPP-së. Fillimisht Operatori
Ekonomik "NPN UNICOM-SHPK:'- Suharekë, si palë e pakënaqur duke pretenduar se AK-ja
gjatë zhvillimit të procedurës për këtë aktivitet prokurimi ka bërë shkelje esenciale të
dispozitave ligjore të neneve 6, 7, 59, 60 dhe 71 të LPP-së ka deponuar ankesë në OSHP
kundër njoftimit për dhënie të kontratës OE "CONEX GROUP&MENTI" - Prishtinë - Istog,
OSHP-ja më pas ka autorizuar ekspertin shqyrtues, i cili në raport ka konstatuar se AK-ja
gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit nuk ka respektuar nenin 59 te LPP-së. Për
këtë shkak ky organ ka rekomanduar që të anulohet vendimi i AK-së, për dhënie të
kontratës dhe njëkohësisht ka rekomanduar që të aprovohet ankesa e OE-së ankuese si e
bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim. Meqë AK-ja nuk është pajtuar me këto
konstatime PSH-ja ka mbajtur seancë të shqyrtimit kryesor, ku pasi që ka dëgjuar të gjitha
palët dhe ka shqyrtuar provat, ka konstatuar se konsorciumi i rekomanduar për kontratë
është i papërgjegjshëm, pasi që njëri nga anëtarët e konsorciumit - OE "MENTI", nuk e ka
poseduar certifikatën e TVSH-së. Paneli Shqyrtues ka konstatuar se edhe OE-ja ankuese
është e papërgjegjshme, pasi që propozimi përshkrues i planit të menaxhimit të trafikut
gjatë realizimit të punimeve nuk është i emërtuar për këtë projekt, por për projektin
"Asfaltimi i rrugës Ferizaj-Nerodime". Për këtë shkak paneli shqyrtues ka ardhur në
përfundim se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tendereve nuk është bërë konform
nenit 59 të LPP-së dhe gjithashtu nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë OEtë
ofertues, siç parashihet në nenin 7 të LPP-së. Duke u bazuar në këto të gjetura PSH-ja ka
anuluar vendimin e AK-së dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim. AK-MI nuk i
ka zhvilluar procedurat konform dispozitave ligjore në tenderin "Servisimi dhe Mirëmbajtja
e Automjeteve të MI-së". Operatori ekonomik "SIQANI"-Prishtinë, si palë e pakënaqur ka
parashtruar ankesë kundër njoftimit për dhënie të kontratës OE "AGS" Prishtinë, lidhur me
aktivitetin e prokurimit në fjalë. OE-ja ankuese ka pretenduar se Autoriteti Kontraktues ka
bërë shkelje e nenit 32 pika 4 të LPP-së, shkelje të rregullave të përgjithshme në
kundërshtim me LPP-në, ndaj ka bërë revokimin e nenit 32.4. OSHP-ja pas pranimit të
ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në raportin e ekspertizës ka konstatuar se
AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit ka vepruar në kundërshtim me
dispozitat e nenit 59 të LPP-së dhe në kundërshtim me dispozitat e nenit 32 dhe aneksin 3
të dosjes së tenderit. Përkëtë shkak, i ka propozuar Panelit Shqyrtues që të anulohet
njoftimi për dhënie të kontratës i AK-së i datës: 22.10.2012, dhe njëkohësisht ky
aktivitetet i prokurimit të kthehet në ritenderim. Për arsye se AK-ja nuk është pajtuar me
konstatimet e ekspertit shqyrtues PSH-ja ka mbajtur seancë të shqyrtimit kryesor ku pas
analizimit të të gjitha provave dhe dëgjimit të palëve, konstatoi se AK-ja nuk ka
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respektuar nenin 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve të LPP-së gjatë
zhvillimit të aktivitetit të prokurimit në fjalë. Prandaj PSH-ja ka vlerësuar se ankesa e OE
ankues është pjesërisht e bazuar dhe ka urdhëruar AK-ja që lënda të kthehet në
ritenderim.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural gjatë këtij viti ka bërë shkelje të
dispozitave ligjore në katër aktivitete të prokurimit. Tenderi i parë në të cilin MBPZHR-ja,
ka bërë shkëljë ligjore është “Mirëmbajtja, zgjerimi dhe përforcimi i kadastrës të
vreshtave dhe të industrisë së verës në rajonet e vreshtave të Republikës së Kosovës”.
Sipas të gjeturave të ekspertit shqyrtues dhe Panelit Shqyrtues rezulton së AK gjatë
hartimit të Dosjes së Tenderit ka vepruar në kundërshtim me nenin 52, i cili specifikon se
“vetëm kriteret e matshme dhe të cilat paraprakisht janë përcaktuar në dosjen e tenderit
mund të shfrytëzohen për vlerësim. Autoriteti kontraktues mund të përdorë vetëm kritere
që janë relevante në mënyrë direkte më lëndën e kontratës. Kriterë të tilla mund të jenë
në lidhje më p.sh., cilësinë, çmimin, meritat teknike, estetike, dhe karakteristikat
funksionale, të mjedisit, shpenzimet rrjedhëse, efektiviteti i kostos, shërbimet e passhitjes dhe asistenca teknike”.1 Më tutje, kërkesa e Ministrisw së Bujqësisë për
certifikatën e cilësisë së softuerit dhe bazën e tw dhwnave PosGIS, është cilësuar
kufizuese dhe në kundërshtim me nenin 7 dhë 28 të Ligjit për Prokurim Publik. Për më
tepër, MBPZHR-ja ka kërkuar një numër pajisjesh të caktuara me emërtime të prodhuesve
me karakteristika funksionale të caktuara e po ashtu edhe me performansa të caktuara,
gjë që bie ndesh me nenin 28 dhe 7 të LPP-së. Me këtë rast OSHP-ja ka kthyer këtë tender
në ritenderim, ndaj operatorit ekonomik ankues ia ka kthyer shumën prej 500.00 euro.
Po ashtu, në tenderin "Mirëmbajtja, zgjerimi dhë prforcimi i kadastrit të vreshtave dhe
industrisë së vreshtave dhe industrisë së verës në rajonin vreshtar të Republikës së
Kosovës" është gjetur së AK-MBPZHR nuk i ka zhvilluar procedurat konform dispozitave
ligjore. Operatori ekonomik N.SH "Geo&Land"-Prishtinë, si palë e pakënaqur duke
pretenduar se Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar nenin 35 paragrafi 2.1(ii) të LPPsë, lidhur më aktivitetin e prokurimit në fjalë ka parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues
të Prokurimit. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin për shqyrtimin e
lëndës, i cili në raportin e tij ka konstatuar së pas sqarimeve të marra me shkrim nga AKja me datë 01.11.2012, ka menduar se ky subjektmund të veproj sipas nenit 35.2.1 (i),(ii),
ku thuhet se :Kodi burimor në lidhje me souftvuerin KaVeKov.1.2 është pronë e operatorit
ekonomik NSH"GEO&LAND", që do të thotë së AK nuk e posedon kodin burimor të
souftuerit të lartcëkur, ndaj i propozohet Panelit Shqyrtues ta anuloj këtë aktivitet të
prokurimit. AK-ja ka njoftuar PSH-nw së pajtohet me konstatimet e ekspertit, ndaj
procedura e ankesës ka përfunduar në këtë fazë.

1

Me hollësisht shih paragrafin nenin 52.4 i Ligjit për Prokurim Publik, Kuvendi i Kosovës, 29 gusht 2011, fq. 49
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Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve gjatë këtij viti ka bërë shkelje të dispozitave
ligjore të LPP-së në gjithsej pesë tenderë të ndryshëm. MKRS-ja ka shkelur dispozitat
ligjore të LPP-së me rastin e aktivitetit të prokurimit “Ndërtimi i Palestrës Sportive në
Komunën e Klinës – Faza e II-të”. Në këtë tender sipas palës ankimore “R&Rukolli” janë
shkelur një sërë dispozitash ligjore, por shkelja më e madhe sipas saj ka ndodhur se
operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë nuk ka ofruar si dëshmi Draft-Kontratën
mbi sigurimin e vend-ndërtimit me një kompani të licencuar dhe të njohur të sigurimeve,
ashtu siç është kërkuar në pikën 8 të kërkesave mbi përshtatshmërinë në Dosjen e
Tenderit. Megjithëse me pretendimet e palës ankimore nuk është pajtuar eksperti
shqyrtues i këtij aktiviteti të prokurimit, Paneli Shqyrtues ka vendosur që këtë tender ta
kthejë në ritenderim pikërisht për shkakun se OE-ja e rekomanduar për dhënie të
kontratës “KAEA Group & BAMIRS” nuk ka ofruar dëshminë e Draft-Kontratës.
MKRS-ja nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-së edhe me rastin e aktivitetit të
prokurimit “Ndërtimi i Palestrës Sportive në Komunën e Klinës – Faza e II-të”. Në këtë
tender sipas palës ankimore “R&Rukolli” janë shkelur një sërë dispozitash ligjore. Shkelja
më e madhe sipas këtij operatori ka ndodhur kur operatori ekonomik i rekomanduar për
kontratë nuk ka ofruar dëshmi Draft-Kontratën mbi sigurimin e vend-ndërtimit me një
kompani të licencuar dhe të njohur të sigurimeve, ashtu siç është kërkuar në pikën 8 të
kërkesave mbi përshtatshmërinë në Dosjen e Tenderit. Megjithëse me pretendimet e palës
ankimore nuk është pajtuar eksperti shqyrtues i këtij aktiviteti të prokurimi, Paneli
Shqyrtues ka vendosur që këtë tender ta kthejë në ritenderim pikërisht për shkakun se OEja e rekomanduar për dhënie të kontratës “KAEA Group & BAMIRS” nuk ka ofruar dëshminë
e Draft-Kontratës.
Tenderi i tretë në të cilin është konstatuar se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka
bërë shkelje ligjore është “Ndërtimi i Palestrës Sportive në Komunën e Klinës- Faza e IItë”. OE “R&RUKOLLI-Shpk” - Skënderaj ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së, me
pretendimet se AK-MKRS gjatë tenderit në fjalë ka bërë shkelje të dispozitave të neneve
6-Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 7-Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 10-Mjetet për
promovimin e Transparencës, 51-Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes, 56-Dispozitat e
Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave, 59Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve të LPP-së, OSHP-ja ka autorizuar
ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e lëndës dhe vërtetësinë e këtyre pretendimeve.
Eksperti shqyrtues në raportin e ekspertizës, ka konstatuar se AK-MKRS gjatë këtij
aktiviteti nuk ka respektuar nenin 59 dhe nenin 7 të LPP-së, duke qenë se nuk i ka trajtuar
në mënyrë të barabartë të gjitha OE-të dhe i ka rekomanduar Panelit Shqyrtues, që ankesa
e OE-së ankuese të aprovohet si e bazuar, ndaj lënda të kthehet në ritenderim. Meqë AKja edhe OE-ja ankuese janë pajtuar me rekomandimet e ekspertit shqyrtues, PSH-ja ka
urdhëruar që lënda të kthehet në ritenderim.
AK-MKRS-ja ka bërë shkelje ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në
tenderin "Ndërtimi i Poligoneve Sportive Shkollore ne Qendrat Regjionale". Fillimisht
Operatori Ekonomik N.T.SH.N. "ARFA" nga Deçani, si palë e pakënaqur ka parashtruar
ankesë kundër njoftimit për dhënie të kontratës OE "VB Studio& Famis CO" Prishtinë,
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lidhur me aktivitetin e prokurimit në fjalë. OE-ja ankuese ka pretenduar se Autoriteti
Kontraktues ka bërë shkelje esenciale të dispozitave ligjore të nenit 59 të LPP-së dhe
procedurave tjera të përgjithshme të prokurimit publik. OSHP-ja pas pranimit të ankesës
ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në raport ka konstatuar se AK-ja gjatë procesit të
vlerësimit të ofertave i ka zbatuar pjesërisht procedurat e prokurimit konform LPP-së,
ndaj i ka propozuar Panelit Shqyrtues që të aprovohet njoftim për dhënie të kontratës i
AK-MKRS-së lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, dhe njëkohësisht të refuzohet ankesa e
OE ankues "ARPA" si e pabazuar. Meqë OE-ja ankuese nuk është pajtuar me konstatimet
dhe rekomandimin e ekspertit shqyrtues PSH-ja ka mbajtur seancë dëgjimore, pas së cilës
është konstatuar se AK-ja gjatë procesit të vlerësimit të ofertave në këtë aktivitet të
prokurimit nuk ka respektuar nenin 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve
të LPP-së. Prandaj PSH-ja ka vlerësuar ankesa e OE-së ankuese është e bazuar, ndaj ka
urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.
Po ashtu AK-MKRS nuk i ka respektuar dispozitat ligjore në tenderin Vendosja e Parketit
Sportiv në Palestrën Sportive në Kastriot (Obiliq)".Operatori ekonomik N.P. "KRAPI COM"Prishtinë, si palë e pakënaqur ka parashtruar ankesë kundër njoftimit për dhënie të
kontratës OE N.N.SH."P&I" Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit në fjalë duke
pretenduar se Autoriteti Kontraktues ka bërë shkelje esenciale të dispozitave ligjore të
neneve 7, 59 paragrafi 3, dhe 69 të LPP-së. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP-ja
për shqyrtimin e lëndës në raport ka konstatuar se AK-ja gjatë procesit të vlerësimit të
ofertave i ka zbatuar në përgjithësi procedurat e prokurimit konform LPP-së, ndaj i
propozon Panelit Shqyrtues që të aprovohet njoftimi për dhënie të kontratës i AK-MKRS-së
lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, dhe njëkohësisht të refuzohet ankesa e OE-së
ankuese N.P."KRAPI COM" si e pabazuar. Meqë OE-ja ankuese nuk është pajtuar me
konstatimet e ekspertit shqyrtues, PSH-ja ka mbajt seancën e shqyrtimit kryesor dhe pas
shqyrtimit të të gjitha fakteve, ka konstatuar se OE-ja e rekomanduar për dhënie të
kontratës nuk i ka plotësuar kërkesat mbi kapacitet teknike dhe profesionale. Pra, AK-ja
nuk e ka respektuar nenin 59 të LPP-së, ndaj PSH-ja ka vlerësuar se ankesa e OE-së
ankuese është e bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.

Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme gjatë këtij viti ka bërë shkelje ligjore në dy(2) tender.
Tenderi i parë në të cilin janë evidentuar shkelje ligjore është “Furnizim me karburante”.
Fillimisht, kompania “HIB Petrol” është ankuar tek Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik
për parregullsi të shumta që e kanë shoqëruar tenderin. Kjo kompani është ankuar se
Autoriteti Kontraktues-MPB-ja, ka bërë shkelje të nenit 59 të LPP-së, duke qenë se
operatori i propozuar për dhënie të kontratës nuk ka ofruar licencën përkatëse nga
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe nuk ka poseduar marrëveshjen e konsorciumit apo
grupit me ndonjë OE tjetër2. Më pastaj, OSHP-ja e ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në
raport nuk ka konstatuar ndonjë shkelje gjatë procesit të vlerësimit të ofertave – siç ka
pretenduar kompania ankuese. Megjithatë, duke qenë se kompania ankuese ka refuzuar
2

Një kriter i tillë është kërkuar në nenin 4.2., pika g e dosjes së tenderit. Mirëpo, operatori ekonomik i rekomanduar për
dhënie të kontratës “Bajraktari” ka ofruar kopjen e kontratës së qiramarrjes dhe licensën e kompanisë “Fitorja” nga
Ferizaji.
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vlerësimin e ekspertit, është mbajtur edhe seanca dëgjimore nga ana e Panelit Shqyrtues.
Në këtë seancë kompania “HIB Petrol” ka shtruar listën e kushteve dhe specifikacioneve
që nuk janë përmbushur nga kompania “Bajraktari”, e rekomanduar për dhënie të
kontratës. Sipas kësaj pale ankimore “Bajraktari” nuk ka poseduar deklaratën nën betim,
certifikatën e regjistrimit të biznesit, certifikatën e regjistrimit të TVSH-së, licencat e
kërkuara në pikën G për tregtimin e derivateve me shumicë dhe pakicë dhe deponimin e
derivateve të naftës. Duke parë shkeljet e tilla, Paneli Shqyrtues ka vendosur në favor të
kompanisë ankuese, duke qenë se MPB-ja ka shkelur nenin 59 të Ligjit për Prokurimit
Publik. Me këtë rast, ky aktivitet i prokurimit është kthyer në ritenderim.
AK-MPB po ashtu nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-së gjatë zhvillimit të
procedurave të prokurimit në tenderin "Krijimi i arkivës elektronike-avancimi dhe
mirëmbajtja e softuerit elektronik për regjistrim të automjeteve dhe patent-shoferëve-Lot
l-Ri tender". Fillimisht Operatori Ekonomik "PBC Kosova"-Prishtinë duke pretenduar se AKja në këtë aktivitet të prokurimit ka bërë shkelje të nenit 7 paragrafi 2, nenit 28 paragrafi
2 dhe paragrafi 8 të LPP-së ka parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit.
Eksperti shqyrtues i autorizuar nga PSH-ja për shqyrtimin e lëndës në raport ka konstatuar
se Autoriteti Kontraktues- MPB-ja, gjatë zhvillimit të aktivitetit të prokurimit nuk e ka
respektuar nenin 28-Specifikimet teknike të LPP-së, andaj i ka propozuar Panelit Shqyrtues
që të aprovohet si e bazuar ankesa e OE-së dhe aktiviteti i prokurimit të kthehet në
ritenderim. Meqë edhe AK-ja edhe OE-ja ankuese janë pajtuar me konstatimin dhe
rekomandimin e ekspertit shqyrtues procedura e ankesës ka përfunduar në këtë fazë.

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka bërë shkelje ligjore në 2 tenderë. Tenderi i
parë është “Furnizim me kompjuter, printer dhe llaptop për nevoja të MFSK-së”. Pas
njoftimit për dhënie të kontratës OE “City Computers & Axa” shpk për këtë aktivitet
prokurimi, OE-ja tjetër konkurrues “PBC Kosova” ka parashtruar ankesë te Organin
Shqyrtues i Prokurimit, duke pretenduar se AK-ja ka bërë shkelje esenciale të nenit 7
paragrafi 13 i LPP-së, -Barazia në Trajtim/Jo Diskriminimi dhe nenit 59 paragrafi 44 i LPPsë. Ajo ka propozuar që të shpërblehet me kontratë OE-ja, e cila nuk e ka plotësuar
kriterin që të ofrojë kontrata për punët e ngjashme të kryera në 3 vitet e fundit, në vlerë
prej 300.000 euro të shoqëruara me referenca dhe duke ofruar kontrata me vlerë vetëm
223,178.19 euro. Po ashtu, sipas “PBC Kosova”, AK-ja duke eliminuar kompanitë e tjera
për mos plotësimin e një kriteri të tillë, ka shkaktuar diskriminim. Pas pranimit të ankesës
OSHP-ja, ka caktuar ekspertin shqyrtues i cili pas ekspertizës i ka propozuar Panelit
Shqyrtues, që të aprovohet si e bazuar ankesa e OE “PBC Kosova”. Meqë AK-MFSK nuk

3

Autoriteti kontraktues do t’i trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë
në mënyrë transparente.
4
Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri
me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmja,
autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të
cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit ne fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të
vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera të
parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa
është e mundshme dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve.
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është pajtuar me raportin e ekspertizës, kurse OE ankues “PBC Kosova” është pajtuar me
këtë raport, është mbajtur seanca dëgjimore nga ana e Panelit Shqyrtues. Ky Panel, pasi
që ka dëgjuar sqarimet mbi të gjeturat gjatë ekspertizës së dosjes së dokumentacionit për
këtë aktivitet prokurimi nga ana e ekspertit shqyrtues, ka vendosur që ankesën e OE-së ta
cilësoj si të bazuar. Kësisoj, për arsye se AK-ja gjatë procesit të vlerësimit, ekzaminimit
dhe krahasimit të ofertave në këtë aktivitet të prokurimit nuk e ka respektuar nenin 59 të
LPP-së e ka kthyer tenderin në rivlerësim.
Gjithashtu në këtë periudhë kohore OSHP-ja, ka gjetur se MFS-ja, ka bërë shkelje ligjore
edhe në aktivitetin e prokurimit “Ritender-Shërbimet e mbikëqyrjes, revidimit të
projekteve për nevoja të FSK-së dhe MSFK-së, Lot 1 dhe Lot 2”. OE “ALB ARCHITECT”
sh.p.k nga Prishtina ka parashtruar ankesë te OSHP-ja se në këtë aktivitet prokurimi AKMFSK ka paraparë kritere diskriminuese në dosje të tenderit, ka zvogëluar konkurrencën,
nuk e ka kërkuar kualitetin si dhe nuk ka kërkuar shërbime me çmim më të lirë. Pas
pranimit të ankesës, OSHP-ja, ka autorizuar ekspertin shqyrtues, i cili pas ekzaminimit i ka
propozuar Panelit Shqyrtues, që t’i cilësojë si të bazuara pretendimet e OE-së ankuese
“ALB ARCHITECT”. AK-ja përmes parashtresës ka njoftuar se nuk pajtohet me mendimin e
ekspertit shqyrtues, ndaj Paneli Shqyrtues ka mbajtur seancë shqyrtuese. Gjatë seancës
eksperti shqyrtues ka deklaruar se i qëndron pas konstatimeve të bëra në raportin e
ekspertizës ku është konstatuar se: AK-ja nuk ka pasur të drejtë të vendos kritere që
detyrojnë OE-në të konkurrojë për vetëm një Lot apo pjesë të kontratës. AK-ja në dosjen
e tenderit ka specifikuar se OE-të nuk duhet të kenë kontratë me MFSK-në për ndërtimin e
objekteve, të cilat janë në realizimin e sipër deri në ditën e dorëzimit të ofertave. Me
këtë kriter janë diskriminuar kompanitë që janë kontraktore me MFSK-në dhe është
kufizuar konkurrencën. Paneli Shqyrtues pasi ka ndëgjuar përfaqësuesin e AK-së, OE-së
ankuese si dhe ekspertin shqyrtues, duke u bazuar në nenin 7 pika 35, ka vendosur që
lënda të kthehet në ritenderim.

Ministria për Komunitete dhe Kthim
Me rastin e vlerësimit të tenderit “Shërbime hoteliere në ndërtesën e MKK-së” komisioni
vlerësues i këtij aktiviteti të prokurimit ka bërë shkelje të shumta ligjore. Pasi që dy
kompani pjesëmarrëse në këtë aktivitet prokurimi janë ankuar, “Global Parajsa” nga
Vushtrria dhe “Luzern” nga Ferizaj, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka autorizuar
Ekspertin, i cili në raportin analitik ka konstatuar parregullsi të shumta me rastin e
vlerësimit të ofertave të operatorëve ekonomik. Lëshimi i parë ka të bëjë më periudhën e
tenderimit, përkatësisht interpretimin jo të drejtë lidhur me kërkesën e certifikatës për
TVSH. Më konkretisht, njëri nga pjesëmarrësit në këtë tender, “C-Pictures”, me 13 shkurt
të këtij vitit ka parashtruar pyetjen lidhur me statusin e tij si tatimpagues karshi ATK-së,
ku sqaron se ende nuk është deklarues i TVSH-së dhe kërkon që Autoriteti t’ia sqarojë
situatën sesi duhet të veprojë në këtë rast. Ndërkohë, ajo ka ofruar një deklaratë me

5

Pa e cenuar paragrafin e mësipërm, autoritetit kontraktues posaçërisht i ndalohet që të përcaktojë nevojat e veta që
duhet të përmbushen, specifikojë lëndën që do të prokurohet, ndaj ose përmbledh sasitë ose artikujt e tjerë që duhet të
prokurohen, duke zgjedhur një procedurë të prokurimit ose duke vendosur një kërkesë ose kriter të përzgjedhjes ose
specifikacion teknik, që në ndonjë mënyrë ka për qëllim të favorizojë ose diskriminojë kundër njërit ose më shumë
operatorëve ekonomik.
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shkrim, sipas së cilës ende nuk është arritur qarkullimi për të qenë deklarues i TVSH-së.
Ndërkaq, përgjigja e prerë e AK-së ka qenë se pa një dokument të tillë nuk mund të
konkurrohet në tender. Eliminimi i këtij OE nga ky aktivitet prokurimi sipas ekspertit është
në kundërshtim me dispozitat ligjore të LPP-së. Lëshimi i dytë ka ndodhur me rastin e
ekzaminimit të tenderit. Komisioni i Vlerësimit ka eliminuar 2 kompanitë ankuese për
arsyen e njëjtë –“mosplotësim i rubrikës për Siguri të Ekzekutimit të kërkuar në
Formularin e Tenderit”. Kjo sipas palëve ankimore, ekspertit shqyrtues dhe OSHP-së nuk
përbën shkelje ligjore, pasi që rubrikat kanë pasur të bëjnë vetëm ‘nacionalitetin dhe
sigurinë e ekzekutimit’, e të cilat janë të dëshirueshme të plotësohen, por assesi të
detyrueshme. Duke parë shkeljet e tilla, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka vendosur
që këtë tender ta kthejë në rivlerësim.
AK-Ministria për Komunitete dhe Kthim me datën 07.12.2013 ka publikuar njoftimin për
dhënie të kontratës OE “OLTI Trasing” lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me
pajisje bujqësore për projektin Stabilizimi i Komuniteteve- ritender". Pasi që AK-ja edhe
pas kalimit të afatit ligjor prej 10 ditëve që është i paraparë për ankesë nuk e ka
nënshkruar kontratën me OE-në e rekomanduar për kontratë, ajo ka parashtruar ankesë
pranë OSHP-së me pretendimin se AK-ja ka bërë shkelje të nenit 8, 9, 22, 24 dhe 26 të
LPP-së. OSHP-ja ka vlerësuar se pretendimi i OE-së ankuese është i bazuar, sepse ka
vërtetuar që AK-ja nuk e ka kryer obligimin e nënshkrimit të kontratës edhe pse kushtet
ligjore janë plotësuar. Prandaj OSHP-ja ka urdhëruar AK-MKK që ta respektojë propozimin
për dhënie te kontratës të publikuar në "Njoftimin për dhënie të kontratës" në ueb faqen e
KRPP-së me datën: 07.12.2012, si dhe ta nënshkruaj kontratën me operatorin ekonomik të
shpallur fitues në afat prej 5 ditësh. Po ashtu OSHP-ja, konform dispozitave ligjore të
nenit 131 të LPP-së, ndaj AK-ja ka vendosë një gjobë prej jo më pak se 5000.00 €, kurse
ndaj Zyrtarit të Prokurimit konform nenit 25 pika 8 e LPP-së ka marrë vendim për marrjen
e certifikatës së prokurimit.

Ministria e Punëve të Jashtme
Në këtë vit është evidentuar se AK-Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë shkelje ligjore
në tenderin”Furnizim me inventar për Ministrin e Punëve të Jashtme (Ri-tender)”. OE
ankues “MOBELLAND”-Suharekë i pakënaqur me vendimin e AK-Ministria e Punëve të
Jashtme që ta shpallë këtë OE të papërgjegjshme ka deponuar ankesë pranë OSHP-së, me
pretendimin se AK-ja ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të nenit 7-Barazia në
Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 51-Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes, 56-Dispozitat e
Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave të LPP-së.
OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues për ekzaminimin e
lëndës, i cili në raport ka konstatuar se OE-ja ankuese i ka plotësuar të gjitha kërkesat e
dosjes së tenderit dhe poashtu ka konstatuar se AK-MPJ nuk i ka zbatuar procedurat e
prokurimit konform LPP-së. Si rrjedhojë e këtyre të gjeturave, ky organ ka rekomanduar
që ankesa e OE-së ankuese, të cilësohet e bazuar dhe ky tender të kthehet në rivlerësim.
Edhe pse AK-ja ka njoftuar përmes parashtresës se nuk pajtohet me të gjeturat e raportit
të ekspertit ekzaminues, Paneli Shqyrtues pas shqyrtimit të të gjitha argumenteve, ka
konstatuar se ankesa e OE-së ankuese është e bazuar për faktin se AK-MPJ gjatë zhvillimit
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të këtij aktiviteti të prokurimit nuk i ka respektuar nenet 7,56 dhe 59 të LPP-së. Lënda
është urdhëruar që të kthehet në rivlerësim.
Më pas përmes parashtresës së datës: 30.10.2012 Operatori ekonomik "MOBELLAND"Suharekë, ka njoftuar Organin Shqyrtues te Prokurimit, se AK- Ministria e Punëve të
Jashtme, nuk e ka respektuar Vendimin në fjalë të PSH-së. OE-ja thekson se AK-ja ka
anuluar aktivitetin e prokurimit ”Furnizim me inventar për Ministrin e Punëve të Jashtme
(Ri-tender)”, veprim i cili është në kundërshtim me vendimin e PSH-së. Mos respektimi i
vendimit të formës së prerë e ka detyruar Panelin Shqyrtues që konform dispozitave
ligjore të nenit 131 të LPP-së, ndaj AK-MPJ ka vendosur një gjobë prej 5000.00 €, kurse
ndaj Zyrtarit të Prokurimit OSHP do të jetë e obliguar që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së
të marrë vendim për revidim të certifikatës së prokurimit, shkaku i shmangies nga
përmbarimi i vendimit të OSHP-së.

Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Shëndetësisë nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit konform dispozitave
ligjore në tenderin "Furnizim me penj kirurgjik te L.E. Lot 2". Fillimisht Operatori
Ekonomik "AGANI L.t.d SH.P.K."-Prishtinë, si palë e pakënaqur me njoftimin për dhënie të
kontratës OE "JONAMED"- Prishtinë lidhur me aktivitetin e prokurimit në fjalë ka
parashtruar ankesë në OSHP. OE-ja ankuese ka pretenduar se AK-MSH, ka bërë shkelje
esenciale te dispozitave ligjore të neneve 1, 2, 6, 7, 52, 54, 56 ,59, 60 dhe 69 të LPP-së.
Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP-ja për shqyrtimin e lëndës në raportin e tij të
ekspertizës ka konstatuar se në përgjithësi procedurat janë zhvilluar konform nenit 56 dhe
59 të LPP-së, duke rekomanduar për kontratë OE të përgjegjshme me çmim më të ulët
konform nenit 60 të LPP-së, duke pasur për bazë nenin 6 të LPP-së dhe njëkohësisht është
plotësuar edhe qëllimi i LPP-së nenin 1 të këtij Ligji. Andaj eksperti shqyrtues i ka
propozuar Panelit Shqyrtues që të aprovohet vendimi i AK-së për dhënie të kontratës si
dhe të refuzohet si e pabazuar ankesa e OE-së. OE-ja ankuese nuk është pajtuar me
konstatimet e ekspertit shqyrtues, ndaj PSH-ja ka mbajt seancë dhe pas dëgjimit të të
gjitha palëve dhe shqyrtimit të provave ka vërtetuar se AK-ja në dosjen e tenderit tek
specifikat teknike ka precizuar termin "Heaxy", në vend të termit "Heavy". Prandaj, duke
pasur parasysh faktin se AK-ja edhe pas reagimit të OE-së ankuese lidhur me këtë gabim
teknik nuk e ka ndryshuar termin e lartëpërmendur, por ka konstatuar se AK në aktivitetin
e prokurimit "Furnizim me penj kirurgjik te L.E. Lot 2", nuk ka respektuar nenin 7- Barazia
në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 27- Dosja e Tenderit dhe 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe
Krahasimi i Tenderëve të LPP-së. Prandaj PSH-ja ka vlerësuar se ankesa e OE-së është
pjesërisht e bazuar, ndaj ka urdhëruar AK-në që lëndën ta kthejë në ritenderim.

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë shkelje ligjore në tenderin "Modifikimi i
aplikacionit për Regjistrimin e Bizneseve". Operatori Ekonomik "PBC Kosova"-Prishtinë duke
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pretenduar se AK-ja ka bërë shkelje të nenit 6 paragrafi 16 dhe nenit 7 paragrafi 17 të LPPsë, si dhe nenit 17 paragrafi 18 i Rregullores së Prokurimit Publik gjatë zhvillimit të
procedurave të prokurimit për tenderin në fjalë ka parashtruar ankesë në Organin
Shqyrtues të Prokurimit. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin
shqyrtues për shqyrtimin e lëndës, i cili në raport ka konstatuar se AK-MTI në dosjen e
tenderit në aneksin 6 ka paraparë kriteret e vlerësimit siç janë: Referenca së paku tri
projekte të ngjashme si dhe afati i liferimit, që është në kundërshtim me nenin 25 pika 10
të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik. Poashtu eksperti shqyrtues vlerëson se AKMTI me rastin e vlerësimit të ofertave për këtë aktivitet të prokurimit nuk ka respektuar
nenin 17.4 të Rregullores së Prokurimit Publik. Meqë edhe AK-ja edhe OE-ja ankuese janë
pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues, procedura e ankesës ka përfunduar në këtë
fazë dhe AK-ja është urdhëruar që lëndën ta ritenderoj.

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë gjatë këtij viti nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-së në një
tender. Operatori Ekonomik "Delta Security "-Prishtinë, duke pretenduar se janë shkelur
dispozitat ligjore të neneve 7, 59 dhe 60 të LPP-së gjatë zhvillimit të procedurave për
aktivitetin e prokurimit "Sigurimi fizik i personelit dhe ndërtesave të MD-së- RITENDER" të
iniciuar nga AK-MD ka bërë ankesë në OSHP. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga PSH-ja për
shqyrtimin e lëndës në raport ka konstatuar se ky aktivitet i prokurimit duhet të vazhdohet
për shkak se OE-ja i propozuar për dhënie të kontratës ka ofertuar me çmimin të cilin e
parasheh edhe vendimi i qeverisë së Kosovës i datës 17.08.2012 mbi përcaktimin e pagës
minimale për dy kategori. Sipas këtij vendimi për personat deri 35 vjet parashihet pagë
prej 130 euro, teksa për ata mbi 35 vjet, pagë prej 170 euro. Bazuar në këtë vendim,
oferta e OE "SFK-Security" mbi bazën e ofertës së ofruar, paga e punëtorit parashihet të
jetë 176.40 euro në pajtim me vendimin e lartëcekur. OE-ja ankuese nuk është pajtuar me
këto konstatime, ndaj PSH-ja ka mbajt seancë dëgjimore. Pas dëgjimit të të gjitha palëve
dhe provave, PSH-ja erdhi në përfundim se ankesa e OE-së është e bazuar, ndaj urdhëroi
AK-në që ta anulojë vendimin paraprak dhe lëndën ta kthejë në ritenderim.

Ministria e Administratës Publike
Ministria e Administratës Publike këtë vit ka bërë shkelje ligjore në një tender. Pasi që
Operatori Ekonomik "PBC KOSOVA"-Prishtinë, i pakënaqur duke pretenduar se Autoriteti
Kontraktues-MAP nuk ka respektuar nenet 7 dhe 59 të LPP-së, ka parashtruar ankesë në
6

Të gjitha autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në
mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.
7
Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në
mënyrë transparente
8
Vlera e parashikuar e kontratës së propozuar për shërbime është e barabartë me pagesën e përgjithshme dhe shumat e
kompensueshme që do të paguhen nga autoriteti kontraktues sipas kontratës, përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës,
duke pasur parasysh
dispozitat e këtij neni. Gjatë përcaktimit të vlerës së parashikuar të një kontrate të propozuar për shërbime, autoriteti
kontraktues do t’i përfshijë të gjitha elementet e çmimit përfundimtar që mund të parashikohen në mënyrë të arsyeshme,
që do të paguhet nga autoriteti kontraktues për shërbimet dhe lëndët e tilla, duke përfshirë çfarëdo dhe të gjitha taksat,
detyrimet dhe tarifat e tjera.
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Organin Shqyrtues të Prokurimit lidhur me aktivitetin e prokurimit "Zhvillimi dhe integrimi
i aplikacionit për Ministrin e Drejtësisë". OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar
ekspertin shqyrtues për të shqyrtuar procesin e zhvilluar, i cili në raportin e tij të
ekspertizës ka konstatuar se AK-ja gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nuk i ka
respektuar nenet 7 dhe 59 të LPP-së, ndaj i ka propozuar Panelit Shqyrtues të aprovojë
ankesën e OE "PBC KOSOVA", për aktivitetin e prokurimit në fjalë. Ky organ, gjithashtu ka
rekomanduar që ky aktivitet i prokurimit të kthehet në rivlerësim. Meqë edhe AK-ja edhe
OE-ja ankuese janë pajtuar me konstatimet dhe rekomandimin e ekspertit shqyrtues,
procedura e ankesës ka përfunduar në këtë fazë.

Ministria e Financave
Ministria e Financave këtë vit ka bërë shkelje ligjore në një tender. OE "PROMPT
PRISHTINA-SHPK"-Prishtinë, duke pretenduar se AK-MF ka bërë shkelje esenciale të
dispozitave ligjore të neneve 10- Mjetet për promovimin e Transparencës dhe 69- Aftësia
Teknike dhe/ose Profesionale të LPP-së ka deponuar ankesë në OSHP kundër njoftimit për
dhënie të kontratës te OE "INTERADRIA"- Prishtinë për tenderin "Rregullimi i dhomës së
serverëve të përbashkët për MFI Dogana dhe ATK". OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka
autorizuar ekspertin shqyrtues që ta shqyrtojë lëndën, i cili në raport ka konstatuar se AKja nuk e ka respektuar nenin 10, duke mos i lejuar OE-së ankuese qasje në dokumente
zyrtare, Mirëpo, AK-ja e ka respektuar nenin 69, ndaj OE-në e ka rekomanduar për
kontratë, pasi që i ka plotësuar kushtet. Me këtë hap është rekomanduar që të aprovohet
vendimi i AK-së për dhënie të kontratës dhe njëkohësisht të refuzohet ankesa e OE-së si e
pabazuar. Pasi që OE-ja ankuese nuk është pajtuar me raportin e ekspertit shqyrtues, PSHja ka mbajt seancë dëgjimore dhe pas dëgjimit të të gjitha palëve dhe provave, ka
konstatuar se ankesa është pjesërisht e bazuar, pasi që AK-ja nuk e ka respektuar nenin 10
të LPP-së, ndaj ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor gjatë këtij viti ka bërë shkelje ligjore në
tenderin "Ndërtimi i gypit për furnizim me ujin për uitjen e gjelbërimit në K.M. "ADEM
JASHARI" Prekaz të Skënderaj". Fillimisht Operatori Ekonomik "100% DESING" shpk Skënderaj, si palë e pakënaqur ka deponuar ankesë në OSHP kundër njoftimit për dhënie
të kontratës te OE "ILEAA GR"- Prishtinë, lidhur me aktivitetin e prokurimit në fjalë. OE-ja
ankuese ka pretenduar se Autoriteti Kontraktues-MMPH-ja, ka bërë shkelje esenciale të
dispozitave ligjore të neneve 42 dhe 54 të LPP-së. Eksperti shqyrtues i autorizuar nga
OSHP për shqyrtimin e lëndës në raport ka konstatuar se AK- MMPH-ja, lidhur me
aktivitetin e prokurimit në fjalë nuk i ka zbatuar procedurat e prokurimit konform LPP-së,
ndaj ka rekomanduar që të anulohet vendimi i AK-së për dhënie të kontratës. Gjithashtu
ka rekomanduar që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, dhe lënda të kthehet në
rivlerësim. Për arsye se AK-ja nuk është pajtuar me raportin e ekspertit shqyrtues, PSH-ja
ka mbajt seancë dëgjimore dhe pas dëgjimit të të gjitha palëve dhe provave ka konstatuar
se ankesa e OE-së është e bazuar, për faktin se AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të
prokurimit nuk i ka respektuar nenet: 7, 10 dhe 59 të LPP-së. PSH-ja ka anuluar vendimin
e AK-së për dhënie të kontratës, ndaj ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.
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Shkeljet e Ndërmarrjeve Publike
Ndërmarrjet publike gjatë këtij viti kanë bërë shkelje të shumta ligjore në njëzet tenderë
të ndryshëm. Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë shkelje në dymbëdhjetë tenderë,
ndërkaq Postë-Telekomi i Kosovës ka bërë shkelje ligjore në tetë aktivitete të ndryshme
të prokurimit. Prej tyre 4 kanë shkuar në ritenderim, 15 kanë shkuar në rivlerësim, kurse
një aktivitet prokurimi është anuluar tërësisht.
OSHP-ja, poashtu ka nxjerrë një urdhëresë për AK-KEK përmes të cilit ka gjobitur këtë AK
me një gjobë prej jo më pak se 5000.00 €, kurse ndaj Zyrtarit të Prokurimit, OSHP-ja do
të jetë e obliguar që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së të marrë vendim për revidim të
certifikatës së prokurimit, për shmangie nga përmbarimi i vendimit të OSHP-së. Kjo gjobë
është vendosur për shkak të moszbatimit të vendimit të vendimit të PSH-së lidhur me
aktivitetin e prokurimit "Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te KEK-ut", përmes të cilit i
kërkohet kësaj ndërmarrje që të respektojë propozimin për dhënie të kontratës të
publikuar në "Njoftimin për dhënie të kontratës" .

Graf. 3. Shkeljet e ndërmarrjeve publike gjatë vitit 2012, në procedurat e
prokurimit publik

20

Monitoruesi i Prokurimit

Raport Vjetor

Post-Telekomi i Kosovës
Postë-Telekomi i Kosovës gjatë këtij viti ka bërë shkelje ligjore në tetë tender. Lënda e
parë në të cilën janë evidentuar shkelje të tilla është “Benefite për sigurim shëndetësor”.
Fillimisht, kompanitë “KS Dardania” dhe “Sigal Uniqa Group Austria” janë ankuar për
parregullsitë e shumta që e kanë shoqëruar procesin e vlerësimit të këtij aktiviteti të
prokurimit. Më pas, eksperti shqyrtues ka analizuar lëndën e këtij aktiviteti dhe ka
konstatuar se Autoriteti Kontraktues ka bërë shkeljen e nenit 59 të LPP-së, pasi paligjshëm
dhe padrejtësisht ka eliminuar operatorin ekonomik “KS-Dardania”. Ndërkaq, eliminimi i
OE “Sigal Uniqa Group Austria” nga ana e AK-së është vlerësuar se ka qenë i
justifikueshëm, pasi ka ofertuar më dy çmime të ndryshme. Më pastaj, OSHP-ja ka
vendosur që këtë tender ta kthejë në rivlerësim.
AK-PTK nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-së në tenderin “Furnizimi dhe
instalimi i kamerave monitoruese”Në rastin e këtij aktiviteti të prokurimit, Organi
Shqyrtues i Prokurimit ka vendosur që ta kthejë në ritenderim. Deri tek një vendim i tillë
ka ardhur pas shqyrtimit të palës ankuese, operatorit ekonomik “RI45 Technologies” nga
Prishtina, raportit të ekspertit shqyrtues dhe konstatimeve të Panelit Shqyrtues. OSHP-ja
në vendimin e saj ka pohuar se Autoriteti Kontraktues ka vepruar në kundërshtim me nenin
112 të Ligjit për Prokurimin Publik (efekti pezullues i ankesës), duke e zhvilluar
procedurën e hapjes së ofertave edhe përkundër vendimit të OSHP-së për pezullim pas
ankesës së parashtruar nga “Ri45 Technologies”. Arsyeja e pezullimit të këtij aktiviteti
është bërë për shkakun se Autoriteti Kontraktues ka përcaktuar specifikime teknike që i
referohen një pajisje “Switch”, gjë që me paragrafin 7 të nenit 28 të LPP-së ndalohet një
gjë e tillë. Në këtë paragraf specifikohet se “autoriteti kontraktues nuk do të përpilojë
specifikimet teknike që i referohen një artikulli ose burimi të veçantë, një procesi të
hollësishëm, ndonjë shenje dalluese, lloji, origjine të veçantë ose ndonjë prodhimi”. Me
këtë rast, OSHP-ja ka vendosur që këtë tender ta kthejë në ritenderim.
Tenderi i tretë në të cilin AK-PTK nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit konform
dispozitave ligjore është “Furnizim me Set Top Box”. PTK në këtë rast ka bërë shkelje të
dispozitave ligjore të nenit 51.2 (Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes)
dhe 59
(Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve)9 të Ligjit për Prokurim Publik.
Operatori ekonomik “NTSH Ekoinvest & Dsc. d.o.o”, si palë e pakënaqur, ka parashtruar
ankesë duke pretenduar se Posta dhe Telekomi i Kosovës e ka eliminuar padrejtësisht nga
konkurrenca si ofertues në këtë tender. Këto pretendime janë konfirmuar edhe nga të
gjeturat e raportit të ekspertit shqyrtues të kësaj lënde. Kjo për shkakun se ky Autoritet
Kontraktues nuk e ka specifikuar që deklarata mbi themelimin e grupit të operatorëve
ekonomikë duhet të dorëzohet në origjinal nga tenderuesit, të cilët tenderojnë si grup i

9

Në këtë paragraf shkruan se “Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi
në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.
Pavarësisht nga e mëparshmja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban
vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspekin e tenderit ne fjalë, ose
(ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat,
kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo
devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krahasimit të
tenderëve”.

21

Monitoruesi i Prokurimit

Raport Vjetor

operatorëve ekonomikë. Për këtë arsye, Organi Shqyrtues i Prokurimit ka urdhëruar
autoritetin në fjalë që këtë aktivitet të prokurimit ta kthejë edhe njëherë në rivlerësim.
Po ashtu Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e
prokurimit “Zgjerimi i rrjetave me fije Optike në Republikën e Kosovës”. OE-ja ankuese
“ASTRAPLAN”-Prishtinë e pakënaqur me njoftimin se është shpallur i papërgjegjshëm nga
AK-PTK ka deponuar ankesë pranë OSHP-së duke pretenduar se AK-ja ka bërë shkelje
esenciale të dispozitave të neneve 7-Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 38-Kontratat
Publike Kornizë, 51-Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes, 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe
Krahasimi i Tenderëve, 69-Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale, 66-Përshtatshmëria
Profesionale të LPP-së. OE-ja insiston se i ka paraqitur siç është kërkuar në dosjen e
tenderit kontratat të shoqëruara me referenca për furnizime të ngjashme, të bëra më
herët për 3 vitet e fundit, me vlerë jo më të vogël se 100,000.00 euro. OSHP-ja ka
autorizuar ekspertin shqyrtues për ekzaminimin e procedurës së zhvilluar, i cili në raport
ka konstatuar se pretendimet e OE-së ankuese, janë të bazuara, ndaj AK-PTK nuk i ka
zbatuar procedurat e prokurimit konform LPP-së dhe kësisoj ka rekomanduar që tenderi të
kthehet në rivlerësim. AK-ja nuk është pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues dhe
ka paraqitur prova në mënyrë të shkruar duke insistuar në papërgjegjshmërinë e OE-së
ankuese. Paneli Shqyrtues pas analizimit të të gjitha argumenteve të palëve ka konstatuar
se pretendimet e OE-së ankuese janë të bazuara sepse kjo OE ankuese e ka plotësuar
kërkesën e AK-së gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit, por nuk e ka respektuar
nenin 7 dhe nenin 59 të LPP-së. Lënda është urdhëruar që të kthehet në rivlerësim.
Tenderi tjetër në të cilin janë evidentuar shkelje ligjore nga ana e AK-PTK është
“Furnizimi, instalimi, komisionimi dhe mirëmbajtja e sistemit për qendrën e thirjeve PTK
“VALA”. OE “PBC-Kosova”-Prishtinë ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së se në këtë
aktivitet prokurimi AK-PTK ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 10-Mjetet për
promovimin e Transparencës paragrafi 3,4 dhe 5 dhe nenit 54-Njoftimi i Kandidatëve dhe
Tenderuesve të Eliminuar paragrafi 1 dhe 1.1, duke mos iu përgjegjur kërkesës së OE-së
ankuese për qasje në dosjet e ofertuesit dhe duke mos e njoftuar për arsyet e eliminimit
të tij. OSHP-ja ka autorizuar ekspertin shqyrtues për ekzaminim, i cili në raportin e tij ka
konstatuar se këto pretendime të OE-së ankuese janë të bazuara, mirëpo gjithashtu i ka
rekomanduar PSH-së të aprovoj vendimin e AK-së, për anulimin e këtij aktiviteti të
prokurimit për arsye të mungesës së dy apo më shumë ofertave të përgjegjshme. OE–ja
ankuese ka njoftuar PSH-në se nuk pajtohet me këtë mendim të ekspertit shqyrtues, kurse
AK-ja në të kundërtën ka njoftuar se pajtohet me këtë mendim dhe ka sqaruar se qasja në
dokumente i është vonuar OE-ja ankuese për arsye teknike. Paneli Shqyrtues pas
analizimit të të gjitha argumenteve të palëve relevante, ka konstatuar se AK-PTK ka bërë
shkelje të nenit 10 dhe 54 të LPP-së dhe ka aprovuar vendimin e AK-PTK-së për anulimin e
këtij tenderi konform dispozitave të nenit 32.410 të LPP-së.
AK-PTK nuk i ka respektuar dispozitat ligjore edhe në tenderin “Furnizim me makina për
përpunimin e dërgesave postare (ri-tenderim)”. Pasi që AK-PTK ka njoftuar për dhënie të
kontratës OE “Infocom&Global Technologies”-Prishtinë, OE-ja ankuese e pakënaqur NTSH
“EX CONSTRUCTION”-Prishtinë ka deponuar ankesë pranë OSHP-së duke pretenduar se AK10

Nëse gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit pranohen më pak se dy (2) tenderë të përgjegjshëm ose kur është e
zbatueshme kërkesa për pjesëmarrje, autoriteti kontraktues duhet të anulojë aktivitetin e prokurimit
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ja ka bërë shkelje esenciale të neneve 6, 7, 56, 59, 60 dhe 69 të LPP-së, duke e shpallur
atë të papërgjegjshëm. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues
për ekzaminim të lëndës, i cili në raportin e ekzaminimit ka konstatuar se OE-ja ankuese i
ka plotësuar të gjitha kriteret e parashtruara në dosje të tenderit nga ana e AK-së. Për
këtë shkak OE-ja i ka rekomanduar për kontratë, megjithëse është shpallur e
papërgjegjshme nga ana e komisionit vlerësues. Nga ana tjetër drejtori i prokurimit nuk e
ka përfillur këtë rekomandim, ndaj e ka shpallur të përgjegjshëm këtë OE dhe të njëjt por
n e ka rekomanduar për shpërblim me kontratë. Eksperti vlerësues vazhdon më tutje duke
konstatuar se OE-ja e rekomanduar për shpërblim me kontratë është e papërgjegjshme për
arsye se i mungojnë kontratat e shoqëruara me referenca për punët e ngjashme të kryera
siç është kërkuar në dosjen e tenderit, prandaj kemi të bëjmë me trajtim jo të barabartë
të të gjithë ofertuesve. Duke u bazuar në këto gjetje, eksperti shqyrtues ka rekomanduar
që ankesa e OE-së, të cilësohet e bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim. AK-ja nuk
është pajtuar me këto konstatime të ekspertit shqyrtues dhe në seancën dëgjimore të
mbajtur ka paraqitur kundërargumentet para PSH-së. PSH-ja pas dëgjimit dhe analizës të
të gjitha fakteve ka konstatuar se AK-ja e ka shkelur nenin 7, 59, 60 të LPP-së dhe ankesa
e OE-së është e bazuar. Lënda është urdhëruar që të kthehet në rivlerësim.
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës është evidentuar se ka bërë shkelje ligjore gjatë
kësaj periudhe kohore edhe në aktivitetin e prokurimit “Furnizim me material për
konektim e LS, bankave dhe institucioneve në rrjetin e fijeve optike”. I pakënaqur me
faktin se OE “InterAdria” është rekomanduar për dhënie të kontratës OE ”Tek-Ing” ka
parashtruar ankesë pranë OSHP-së, me pretendime se në këtë tender AK-PTK ka bërë
shkelje të dispozitave të nenit 13-Përdorimi i gjuhëve në dokumentet e prokurimit publik,
28-Specifikimet teknike, dhe 60.1-Kriteret për Dhënien e Kontratës të LPP-së. Më pas
OSHP-ja e ka autorizuar ekspertin shqyrtues që të ekzaminojë lëndën, i cili në raport ka
vlerësuar se ankesa e OE-së duhet të aprovohet si pjesërisht e bazuar, pasi që AK-ja gjatë
këtij aktiviteti nuk i ka respektuar në tërësi procedurat e prokurimit. Kësisoj ajo nuk e ka
vendosur kolonën e totalit tek përshkrimi i çmimeve, ndaj OE-ja ankuese ka ofruar
deklaratën sipas dosjes së tenderit pika 3.1 konform LPP-së dhe anulimin e këtij aktiviteti.
AK-PTK nuk është pajtuar me mendimin e ekspertit shqyrtues dhe si rrjedhojë është
mbajtur seancë dëgjimore, në të cilën pas shqyrtimit të të gjitha argumenteve, Paneli
Shqyrtues ka konstatuar se AK-ja ka bërë shkelje të nenit 27.1 të LPP-së, ngase me rastin
e përpilimit të dosjes së tenderit te oferta financiare –përshkrimi i çmimit nuk figuron
fare. Duke u bazuar në të gjitha këto të gjetura PSH-ja ka aprovuar si pjesërisht të bazuar
ankesën e OE-së, ndaj ka urdhëruar që lënda të kthehet në ritenderim.
Tenderi "Furnizimi, Instalimi dhe Komisionimi i UPS-ve-MODULAR" i iniciuar nga AK-PTK
është urdhëruar të kthehet në rivlerësim për shkak të konstatimeve nga OSHP-ja për mos
respektim të dispozitave ligjore gjatë procedurave të prokurimit. Fillimisht OE "Amadeus
Group"sh.p.k. nga Prishtina, i pa kënaqur me njoftimin për dhënie të kontratës OE "BOTEK"
sh.p.k. lidhur me aktivitetin e prokurimit në fjalë duke pretenduar se AK-ja ka bërë
shkelje esenciale të nenit 28 të LPP-së - specifikimet e detyrueshme teknike të paraqitura
nga AK-ja në Aneksin 1- të dokumenteve të tenderit ka parashtruar ankesë në OSHP.
Eksperti shqyrtues i autorizuar nga OSHP-ja për shqyrtimin e lëndës në raportin e tij ka
konstatuar se AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit i ka respektuar
dispozitat e LPP-së dhe i ka propozuar PSH-së që ankesa e OE-së të konsiderohet si e
pabazuar dhe te urdhërohet AK-sja që PTK-ja të vazhdoj me aktivitetin e prokurimit
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konform dispozitave të LPP-së. Meqë OE-ja ankuese nuk është pajtuar me konstatimet e
ekspertit shqyrtues, PSH-ja ka mbajt seancë të shqyrtimit kryesor dhe në fund konstatoi se
AK-ja nuk e ka respektuar nenin 28- Specifikimet teknike dhe 59- Ekzaminimi, Vlerësimi
dhe Krahasimi i Tenderëve të LPP-së gjatë zhvillimit të kësaj procedure. Për këtë arsye
anuloi vendimin paraprak të AK-së dhe urdhëroi që lënda të kthehet në rivlerësim.

Korporata Energjetike e Kosovës
Korporata Energjetike e Kosovës gjatë këtij viti ka bërë shkelje në dymbëdhjetë aktivitete
të prokurimit. Tenderi i parë në të cilin AK-KEK ka bërë shkelje ligjore është ai për
“shërbime ndihmëse në largimin e djerrinës (sipas nevojës)”. Në këtë rast AK-KEK, ka
shkelur dispozitat e nenit 59 të Ligjit për Prokurim Publik, i cili e specifikon se “Autoriteti
Kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë
është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe
në dosjen e tenderit”11. Fillimisht, kompania nga Obiliqi “KOS STEEL” është ankuar tek
Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik, ndërkaq më pas i fundit e ka autorizuar ekspertin
shqyrtues për ta analizuar lëndën e këtij tenderi. Bazuar në të gjeturat e tij, eksperti ka
evidentuar një sërë parregullsish ligjore që KEK-u i ka bërë me rastin e vlerësimit të
ofertave nga operatorët ekonomikë: operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie të
kontratës nuk ka ofruar dëshmi për sigurimin e tenderit dhe anëtari i konsorciumit “Beni
Com” nuk ka poseduar Deklaratën nën Betim, sic kërkohet me nenin 71, pika 4 e LPP-së.
Duke parë shkeljet e tilla të shkaktuara gjatë procesit të vlerësimit, Paneli Shqyrtues i
OSHP-së ka marrë vendim për kthimin e këtij tenderi në rivlerësim. Mirëpo, Korporata
Energjetike e Kosovës ka shpërfillur një vendim të tillë, duke mos bërë rivlerësimin e këtij
tenderi, por duke e anuluar në tërësi atë. Kjo ka detyruar OSHP-në që të lëshojë një
urdhëresë, ku specifikohet se AK-ja duhet t’i përmbahet vendimit paraprak për rivlerësim
të ofertave dhe në asnjë rrethanë ta anulojë këtë aktivitet prokurimi.
Po ashtu në tenderin “furnizim me kemikale”, KEK-u ka shpallur të papërgjegjshme OE
“Ripten Engineering”, por që e cila i ka plotësuar kushtet dhe specifikacionet e kërkuara.
Pasi kjo kompani është ankuar në OSHP, dhe pas shqyrtimit analitik nga ana e ekspertit të
këtij aktiviteti, është konstatuar se Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë shkelje të
nenit 7, nenit 51, nenit 65 dhe nenit 67 të LPP-së. Duke marrë parasysh se me raportin e
ekspertit është pajtuar Autoriteti Kontraktues, OSHP-ja ka vendosur që këtë tender ta
kthejë në rivlerësim.
AK-KEK nuk i ka respektuar dispozitat ligjore edhe në tenderin “Furnizim me shirit gome”.
Në këtë rast Komisioni i Vlerësimit ka rekomanduar për dhënie të kontratës OE “Newko
Balkan”, e cila ka ofruar çmimin me të lartë për totalin e njësive. Ndërkaq, kompania
“NTSH-Ekoinvest” me çmim të lirë për njësi, e cila edhe ka ushtruar ankesë tek OSHP-ja,
nuk është rekomanduar fare për kontratë. Bazuar edhe në vlerësimet e ekspertit, por edhe
në deklarimet e palës ankimore dhe Autoritetit Kontraktues, PSH-ja ka konstatuar se me
rastin e rekomandimit për dhënie të kontratës janë shkelur dispozitat e nenit 59 dhe 60 të
Ligjit për Prokurim Publik. Me këtë rast edhe ky tender është kthyer në rivlerësim.

11

Me gjerësisht shih Ligjin për Prokurim Publik (Nr. 03/L-241), Kuvendi i Kosovës, fq. 63
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Tenderi i katërt në të cilin Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka bërë shkelje ligjore
është “Furnizim me shirit gome”. Fillimisht, kompania nga Prishtina “NTSH EKOINVEST”
është ankuar tek Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik kundër njoftimit për dhënie të
kontratës operatorit tjetër ekonomik “Newko Balkan”, duke pretenduar se Korporata
Energjetike e Kosovës ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të LPP-së:
Neni 59.4 të LPP-së – ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve
Neni 60.1.1. të LPP-së – kriteret për dhënie të kontratës
Pas pranimit të ankesës, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka autorizuar ekspertin
shqyrtues për ta shqyrtuar aktivitetin e prokurimit si dhe vlefshmërinë e të gjitha
pretendimeve të palëve ankimore. Eksperti shqyrtues në raport ka konstatuar se AK-ja ka
caktuar kryetar të Komisionit Vlerësues zyrtarin e prokurimit duke vepruar kësisoj në
kundërshtim me nenin 34.4. të udhëzuesit operativ për prokurimin publik, ku shkruan se
“Zyrtari i Prokurimit dhe/ose anëtarët e stafit të Departamentit të Prokurimit nuk do të
shërbejë si anëtarë të Komisionit Vlerësues. Zyrtari i Prokurimit do të udhëheq Komisionin
Vlerësues të tenderit pa të drejtë vote. Ai/ajo do të organizojë, këshillojë dhe drejtojë
punën e KV-së dhe do të sigurojë respektimin e dispozitave të Ligjit për Prokurim Publik.
Më tej, eksperti ka pohuar se operatori ekonomik ankues ka ofruar çmim më të lirë për
totalin e njësive, ndërsa operatori i rekomanduar për kontratë ka ofruar çmim më të lirë
për vlerën totale të kontratës.
Eksperti shqyrtues gjithashtu ka konstatuar se ky aktivitet i prokurimit ka të bëjë me
kontratë publike kornizë, ndërsa ka theksuar se AK-ja nuk ka dhënë ndonjë dëshmi
praktike profesionale për mundësinë e realizueshmërisë në përqindje të sasive të
përafërta për secilin produkt veç e veç. Duke parë shkeljet e tilla ligjore, Organi Shqyrtues
i Prokurimit Publik ka vendosur që këtë aktivitet të prokurimit ta kthejë në rivlerësim.
Megjithatë, Korporata Energjetike e Kosovës edhe pas procesit të rivlerësimit ka
rekomanduar për kontratë operatorin e njëjtë. Kjo ka detyruar OSHP-në që të lëshojë dy
urdhëresa, ku specifikohet se AK-ja duhet t’i përmbahet vendimit paraprak për rivlerësim
të ofertave.
AK-KEK poashtu ka bërë shkelje ligjore edhe me rastin e anulimit të tenderit tjetër
“Ruajtja dhe sigurimi i objekteve të KEK-ut”. Kompania “Security Code”, si palë e
pakënaqur, ka ushtruar ankesë duke pretenduar se KEK-u ka bërë shkelje të:
Nenit 62 të LPP-së - Përfundimi i aktivitetit të prokurimit
Nenit 109.1 të LPP-së – Afatet për dorëzimin e ankesës
Nenit 38.4 të LPP-së – Udhëzuesit Operativ të KRPP-së
Pas pranimit të ankesës OSHP-ja, ka caktuar ekspertin shqyrtues, me ç’rast ka konstatuar
se KEK-u nuk ka respektuar nenin 59 të LPP-së që rregullon çështjen e ekzaminimit,
vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Megjithatë, me raportin e ekspertit nuk janë
pajtuar zyrtarët e KEK-ut, të cilët në seancën dëgjimore të organizuar nga PSH-ja, kanë
pohuar se deri tek anulimi i këtij tenderi ka ardhur pas vlerësimit të Agjencisë Kundër
Korrupsion. Mirëpo, eksperti shqyrtues ka pohuar se në këtë aktivitet të prokurimit nuk
kanë nevojë të ndërhyjnë autoritetet tjera, duke nënkuptuar këtu Agjencinë Kundër
Korrupsion. I të njëjtit mendim ka qenë edhe Paneli Shqyrtues, i cili ka pohuar se “Anulimi
i këtij tenderi mbi bazën e një opinionit të dhënë nga Agjencia Kundër Korrupsion” nuk
justifikon vendimin e Autoritetit Kontraktues për anulimin e këtij tenderi. Me këtë rast
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Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka vendosur që këtë aktivitet të prokurimit ta kthejë
në rivlerësim.
Korporata Energjetike e Kosovës nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit konform
dispozitave ligjore edhe në tenderin “Shitja e Thëngjillit”. Bazuar në të gjeturat e
ekspertit rezulton se një referencë e konsorciumit të rekomanduar për kontratë është
lëshuar nga kompania private “AL TRADE”, mirëpo eksperti ka pohuar se në Dosjen e
Tenderit është kërkuar që referencat të shoqërohen me dokumente të tjera, si:
përmbledhja e kontratave dhe certifikata e përfundimit apo diçka ekuivalente, ndërsa
referenca e lëshuar nga “AL TRADE” nuk e ka të bashkangjitur kontratën. Pas mbajtjes së
seancës dëgjimore, në të cilën janë prezantuar provat dhe dëshmitë e palëve në kontest,
Paneli Shqyrtues ka konstatuar se AK gjatë zhvillimit të procedurës për shitje dhe heqje të
aseteve ka rekomanduar për kontratë konsorciumin me çmimin më të lartë të ofruar dhe
se AK-ja me rastin e rekomandimit për kontratë nuk iu ka përmbajtur kërkesës B.1. të
Dosjes për shitje të thëngjillit. Me të është kërkuar që “aplikuesi duhet të dorëzojë së
paku dy referenca të kontratës të cilat dokumentojnë përdorimin e teknologjisë
diskontinuale për largimin e thëngjillit, mineraleve ose materialit të ngjashëm dhe
thërrmimi i materialeve të tilla në sasi së paku 50 000 tonësh në 12 muajt e fundit dhe
referencat e tilla duhet të shoqërohen me dokumentacione si përmbledhja e kontratave
dhe certifikatave e përfundimit apo diçka ekuivalente. Duke parë parregullsitë e tilla të
evidentuara nga operatori ekonomik ankues, nga eksperti shqyrtues, PSH-ja ka vendosur
që këtë aktivitet të prokurimit ta kthejë në ritenderim.
Tenderi tjetër në të cilin AK-KEK ka bërë shkelje është “Furnizim me pjesë rezervë për
ventilatorin thithës”. OE “ELSAM”sh.p.k- Ferizaj ka deponuar ankesë pranë OSHP-së me
pretendimin se gjatë aktivitetit të prokurimit në fjalë AK-KEK ka bërë shkelje të
dispozitave të nenit 61- Tenderët Jo-Normalisht të Ulët të LPP-së. Pas pranimit të ankesës
OSHP-ja ka autorizuar ekspertin shqyrtues për të shqyrtuar aktivitetin dhe vlefshmërinë e
pretendimeve të OE ankues, i cili në raportin e tij ka konstatuar AK gjatë zbatimit të
procedurave ka bërë shkelje të nenit 42 paragrafi 312 dhe nenit 59-Ekzaminimi, Vlerësimi
dhe Krahasimi i Tenderëve të LPP-së prandaj ka rekomanduar që ankesa e OE ankues, të
cilësohet si e bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim. Pasi që edhe AK-KEK edhe OE
ankues “ELSAM”sh.p.k kanë njoftuar PSH-në se pajtohen me rekomandimet e ekspertit
shqyrtues, PSH-ja ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.
AK-KEK po ashtu nuk i ka zbatuar procedurat konform ligjit në aktivitetin e prokurimit
“Furnizim me shirit gome B=800mm dhe B=1200mm”.
OE “Newko Balkan” L.L.C-Suharekë pas pranimit të njoftimit se është eliminuar nga
procedura tenderuese si palë e pakënaqur ka deponuar ankesë në OSHP me pretendimin se
AK-KEK ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të nenit 28-Specifikimet teknike paragrafi
6 dhe 9 dhe nenit 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve paragrafi 2, 3 dhe 4
të LPP-së.
OSHP-ja pas pranimit të kësaj ankese, ka autorizuar ekspertin shqyrtues për ekzaminimin
e lëndës, i cili në raport ka konstatuar se AK-ja gjatë këtij aktiviteti ka bërë shkelje të

12

Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë njoftimin për dhënien e kontratës menjëherë pasi që ky të përgatitet të gjithë
operatorëve ekonomik që kanë tenderuar. Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë operatorëve ekonomik njoftimin në
fjalë,përmes mjeteve më të shpejta në dispozicion
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nenit 59 të LPP-së, dhe i ka propozuar PSH-së që lëndën ta kthej në rivlerësim. Si rezultat
i asaj që AK-ja nuk është pajtuar me këtë konstatim të ekspertit shqyrtues, është mbajtur
seanca shqyrtuese në të cilin pas dëgjimit të të gjitha palëve nga ana e PSH-së, duke u
bazuar në të gjeturat e ekspertit shqyrtues, u konstatua se OE-ja ankuese ka plotësuar të
gjitha kriteret e dosjes së tenderit, Kjo OE ka ofruar katalogun e prodhuesit vendor, që
ofron dy produktet e shiritave të gomave ashtu siç janë kërkuar nga AK-ja në dosjen e
tenderit. Në fillim për shkak të gabimit teknik, OE-ja ankuese ka ofruar trashësi totale të
shiritit prej 15 mm, e që nuk e ka plotësuar kriterin e tenderit që ka qenë 17 mm., teksa
në katalogun e paraqitur, sikurse edhe në dosjen e tenderit, ka mund të vërtetohet fare
lehtë se trashësia e shiritit është 17.25 mm. Si rezultat i këtyre të gjeturave, PSH-ja
konstatoi se ankesa e OE-së është e bazuar, ndaj AK-ja në këtë tender nuk e ka respektuar
nenin 59 të LPP-së dhe në këtë mënyrë urdhëroi që lënda të kthehet në rivlerësim.
Wshtë konstatuar se KEK-u, ka bërë shkelje të procedurave të prokurimit në tenderin
“Furnizim me vegla dhe instrumente matëse". OE "Comet"nga Prishtina, si palë e
pakënaqur me vendimin e AK-KEK ka parashtruar ankesë në OSHP. Ky organ ka caktuar
ekspertin shqyrtues për të shqyrtuar të gjitha argumentet në lidhje me lëndën. Ky ekspert
pas shqyrtimit të fakteve, ka konstatuar se AK-KEK nuk e ka respektuar nenin 7 dhe 28 të
LPP-së, ndaj ka rekomanduar që tenderi të kthehet në rivlerësim. AK dhe OE ankuese kanë
njoftuar se pajtohen me mendimin e ekspertit shqyrtues, ndaj AK-ja është urdhëruar nga
ana e OSHP-së që lëndën ta kthejë në rivlerësim.
Operatorët Ekonomik "SIGKOS.SH.A"- Prishtinë, "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A"Prishtinë, "SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A"-Dega në Kosovë, e OE "ILLYRIA SH.A"Prishtinë, e "SIGURIA SH.A"-Prishtinë, si palë të pakënaqura kanë deponuar ankesë në
OSHP, kundër njoftimit për dhënie të kontratës te OE "KS-DARDANIA"- Prishtinë, duke
pretenduar se Autoriteti Kontraktues-KEK ka bere shkelje esenciale të dispozitave të LPPsë siç janë: nenet 6, 7, 27, 51, 56, 59 dhe 60. Pastaj OSHP-ja ka caktuar ekspertin për
shqyrtimin e lëndës, i cili në raport ka konstatuar se OE-ja e rekomanduar për kontratë
nuk i ka plotësuar kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare, të paraparë në nenin:
8.1 të FDT –së. Kësisoj, ajo nuk ka ofruar dokumentin e lëshuar nga BQK-ja me të cilin
dëshmohet nota e vlerësimit për kompaninë, lidhur me azhuritetin e kompanisë në
procedurat e trajtimit dhe kompensimit të dëmeve, tek përshkrimi i cmimeve nuk ka
llogaritur edhe primin shtesë për karriga, të aprovuara nga BQKja, e që është 2 € për një
karrige, për këto automjete: Autobus Urban Iveco ML 95 E 15 E, Autobus urban 1.3 E+20
dhe Minibus-Zastava-Sanos 75. Prandaj, në mungesë të kësaj dëshmie ky OE konsiderohet i
papërgjegjshëm. Eksperti shqyrtues, ka konstatuar se pretendimet e OE-së ankuese janë
të bazuara dhe se AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit nuk i ka
respektuar nenet: 7, 54, 56, 59 të LPP-së, ndërsa ka konstatuar se ankesa e OE-së "SIGKOS
SH.A" është e bazuar pjesërisht. Duke u bazuar në këto të dhëna, eksperti ka konstatuar se
AK-ja në përgjithësi nuk i ka zbatuar procedurat e prokurimit konform LPP-së, prandaj ka
rekomanduar që të anulohet vendimi i AK-së, për dhënie të kontratës dhe njëkohësisht ka
rekomanduar që të aprovohen ankesat e OE-së (duke marrë për bazë mendimet e
lartëpërmendura) si të bazuara dhe lënda të kthehet në rivlerësim.
Pasi që OE-ja ankuese "SIGKOS SH.A" dhe AK-KEK nuk u pajtuan me konstatimet e ekspertit
shqyrtues është mbajt seancë shqyrtuese, ku pas dëgjimit të të gjitha palëve, Paneli
Shqyrtues ka konstatuar dhe vlerësuar se OE-ja e rekomanduar për kontratë është e
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papërgjegjshme, ndërkaq OE "KS-KOSOV A ERE", OE "KS -SIGKOS" dhe OE "KS-CROATIA
SIGURIMI" nuk i kanë plotësuar kërkesat e AK-së të parapara në nenin:8.1 të FDT-së. Paneli
shqyrtues ka konstatuar se AK-ja nuk i ka respektuar nenet: 7- Barazia në Trajtim/ JoDiskriminimi, 56- Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe
Dhënien e Kontratave, 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve të LPP-së,
pasi që gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve nuk i ka trajtuar në
mënyrë të barabartë të gjithë OE ofertues dhe njëherit ka rekomanduar për kontratë OE
të papërgjegjshme. Prandaj është anuluar vendimi i AK-së për dhënie të kontratës dhe e
njëjta është urdhëruar që lëndën ta kthejë në rivlerësim.
AK-KEK nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit konform ligjit edhe në tenderin “Riparim
i variatorëve të furnizuesve të thëngjillit në TC A3,A4,dhe AS". Fillimisht Operatori
Ekonomik “XANI INEX" - Prishtinë si palë e pakënaqur duke pretenduar se AK-KEK me rastin
e dhënies së kontratës OE "MONTING ENERGJETlKA" – Prishtinë për tenderin në fjalë ka
bërë shkelje esenciale të neneve 7-Barazia ne Trajtim/Jo Diskriminim dhe 59Ekzaminimi,Vlerësimi, dhe Krahasimi Tenderëve të LPP-së ka deponuar ankesë në OSHP.
Ky organ, ka caktuar ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e lëndës, i cili në raport ka
konstatuar se AK-ja gjatë këtij aktiviteti ka shkelur procedurat e prokurimit të LPP-së,
përkatësisht se është shkelur neni:3.1, Specifikimet Teknike te detyrueshme, dhe neni
3.2- Kërkesat mbi mundësitë Teknike dhe ose Profesionale te Dosjes Tenderit. Prandaj
eksperti shqyrtues mendon se nga ana e AK-së nuk është respektuar neni 7 dhe 59 i LPP-së.
Pasi që AK-ja nuk është pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues, OSHP-ja ka mbajtë
seancë shqyrtuese. Paneli Shqyrtues i ka dëgjuar të gjitha palët dhe ka konstatuar se AKja gjatë procesit të vlerësimit të ofertave në këtë aktivitet të prokurimit nuk ka
respektuar nenin 7 dhe 59 të LPP-së, ndaj ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.
Tenderi i dymbëdhjetë (12) në të cilin është evidentuar se KEK ka bërë shkelje ligjore
është “Furnizim me armë impulsive kundër zjarrit". Fillimisht OE "Albakos Int" nga Fushë
Kosova i pakënaqur me njoftimin për dhënie të kontratës OE "Tekniku" nga Gjakova për
aktivitetin e prokurimit në fjalë duke pretenduar se AK-ja ka vepruar në kundërshtim me
dispozita të nenit 7, 28 dhe 59 të LPP-së ka bërë ankesë në OSHP. Eksperti Shqyrtues i
lëndës në raport ka konstatuar se AK-ja gjatë këtij aktiviteti të prokurimit ka vepruar në
kundërshtim me nenin 7, 28.7 dhe 59 të LPP-së dhe i ka rekomanduar panelit shqyrtues që
ankesa e OE ankues të aprovohet si pjesërisht e bazuar dhe lënda të kthehet në
ritenderim. Pasi që AK-KEK nuk është pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues Paneli
Shqyrtues ka mbajtur seancë dëgjimore, gjatë së cilës ka konstatuar se AK-ja nuk eka
respektuar nenin 28.7 të LPP-së, sepse specifikacioni teknik ju ka përshtat një prodhuesi,
duke eliminuar nga konkurrenca prodhuesit e tjerë. Këtyre specifikimeve teknike të
kërkuara në aneksin 1 të dosjes së tenderit ju mungon një minimum dhe maksimum i
kërkesave me çfarë është kufizuar pjesëmarrja e prodhuesve të tjerë për këtë aktivitet të
prokurimit. Pas këtij konstatimi është anuluar vendimi për dhënie të kontratës dhe AK-ja
është urdhëruar që lëndën ta kthejë në ritenderim.
OSHP-ja poashtu ka nxjerrë një urdhëresë për AK-KEK me të cilën urdhërohet KEK-u të
zbatojë vendimin e Panelit Shqyrtues lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ruajtja dhe
sigurimi i objekteve të KEK-ut". Me të i kërkohet KEK-ut që të respektojë propozimin për
dhënie të kontratës të publikuar në "Njoftimin për dhënie të kontratës", si dhe të
nënshkruaj kontratë me operatorin ekonomik të shpallur fitues në këtë tender. Paneli
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Shqyrtues për shkak të mosrespektimit të vendimit konform dispozitave ligjore te nenit
131 te LPP-së, ndaj Autoritetit Kontraktues vendosi një gjobë prej 5000.00 €, kurse ndaj
Zyrtarit te Prokurimit OSHP-ja do të jetë e obliguar që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së,
t`ia revidoj certifikatën e prokurimit, shkaku i shmangies nga përmbarimi i vendimit të
OSHP-së.
OSHP-ja në këtë periudhë kohore ka nxjerrë edhe një urdhëresë kundër AK-KEK për arsye
të mosrespektimit të një urdhërese të mëhershme të Panelit Shqyrtues, që aktiviteti i
prokurimit “Ruajtja dhe Sigurimi i Objekteve të KEK-ut” të kthehet në rivlerësim. PSH-ja
pasi që ka evidentuar se AK-KEK nuk e ka zbatuar urdhëresën në fjalë në afatin e caktuar
ka vendosur që AK-ja të gjobitet me 5000.00 Euro, ndërkohë që ndaj menaxherit të
prokurimit dhe komisionit vlerësues të aplikohen masat disiplinore konform dispozitave të
Ligjit mbi Shërbyesit Civil për shmangie të përmbarimit të vendimit të PSH-së.
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Shkeljet nga ana e Komunave
Komunat gjatë këtij viti nuk i kanë respektuar dispozitat ligjore në 27 aktivitete të
prokurimit. Prej tyre dymbëdhjetë (12) janë kthyer në ritenderim, 14 në rivlerësim dhe
një tender është anuluar. Komuna e Gjilanit është komuna që ka bërë më së shumti
shkelje me 4 tenderë. Pastaj vijnë Komuna e Ferizajt, Gjakovës dhe e Pejës me nga 3
tenderë. Me nga 2 tenderë janë Komuna e Prizrenit, Kamenicës dhe e Mitrovicës. Kurse me
nga një tender janë: Komuna e Prishtinës, Shtërpcës, Shtimes, Lipjanit, Suharekës, Vitisë,
Novobërdës dhe e Kllokotit.
Gjatë këtij viti për shkak të mosrespektimit të vendimit të PSH-së në lidhje me tenderin
"Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 2012/2013 në Komunën e Gjilanit-Ndarja në dy Lote ",
AK- Komuna e Gjilanit është gjobitur nga ana e OSHP-së me 5000.00€, kurse ndaj Zyrtarit
të Prokurimit OSHP-ja do të jetë e obliguar që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së të marrë
vendim për revidim të certifikatës së prokurimit, shkaku i shmangies nga përmbarimi i
vendimit të OSHP-së.

Graf. 4. Shkeljet e komunave gjatë vitit 2012 në procedurat e prokurimit
publik
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Komuna e Gjilanit
Komuna e Gjilanit ka bërë shkelje me rastin e anulimit të tenderit “Transporti i
punëtorëve dhe nxënësve të KK Gjilan, ndarja në 7 Lote”. Pas ankesës së ushtruar nga ana
e OE “Merkatori”, OSHP ka autorizuar ekspertin shqyrtues për ta analizuar në tërësi këtë
aktivitet të prokurimit. Eksperti ka konstatuar se gjatë procesit të vlerësimit të ofertave,
Komisioni ka bërë shkelje të nenit 59 (Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve),
nenit 62 (Përfundimi i Aktivitetit të Prokurimit) dhe nenit 109 (Afatet për Dorëzimin e
Ankesës). Me mendimin e ekspertit është pajtuar Autoriteti Kontraktues, sipas të cilit
tenderi do të rivlerësohet dhe do t’i përmbahet kriterit për çmim më të ulët ofertues.
Komuna e Gjilanit ka bërë shkelje të dispozitave ligjore edhe me rastin e anulimit të
tenderit “Sanimi i rrugëve dhe trotuareve – Mirëmbajtja verore e rrugëve”. Pas ankesës së
ushtruar nga ana e OE “Tali”, OSHP-ja, ka autorizuar ekspertin shqyrtues për ta analizuar
në tërësi këtë aktivitet të prokurimit. Eksperti ka konstatuar se gjatë procesit të
vlerësimit të ofertave, Komisioni nuk ka bërë shkelje të ndonjë dispozite ligjore, ndaj i ka
rekomanduar AK-së që të vazhdojë me procedurat e mëtejme të prokurimit publik.
Megjithatë, pas dëgjimit të provave të paraqitura seancës dëgjimore të organizuar nga
Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik, ky i fundit ka konstatuar se Komuna e Gjilanit ka
bërë shkelje të nenit 27 të Ligjit për Prokurimin Publik, duke qenë se nuk ka respektuar
procedurat e parapara që rregullojnë hartimin e kritereve të përzgjedhjes në njoftimin
për kontratë dhe në dosjen e tenderit. Përveç kësaj, Komuna e Gjilanit ka përzier
referencat e menaxherit të projektit me referencat për punë të operatorit ekonomik.
Kësisoj, OSHP-ja e ka kthyer këtë aktivitet të prokurimit në ritenderim.
Tenderi i tretë në të cilin AK-KK Gjilan nuk i ka respektuar dispozitat ligjore gjatë
zhvillimit të procedurave të prokurimit është "Mirëmbajtja e ndricimit publik në Komunën
e Gjilanit". Operatori Ekonomik N.P.T "TERMOMONTIMI"-Prishtinë, si palë e pakënaqur, ka
parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit, duke pretenduar se Autoriteti
Kontraktues nuk ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-së. OSHP-ja ka caktuar ekspertin
shqyrtues, i cili në raport ka konstatuar se AK-ja gjatë procesit të vlerësimit të ofertave
nuk i ka respektuar nenet 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe 59- Ekzaminimi,
Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve të LPP-së, andaj i ka propozuar Panelit Shqyrtues që
të aprovohet ankesa e OE N.P.T "TERMOMONTIMI" si e bazuar dhe i ka rekomanduar Panelit
Shqyrtues që ky aktivitet i prokurimit të kthehet në ritenderim. OE-ja ankuese dhe AK-ja
janë pajtuar me konstatimin dhe rekomandimin e ekspertit shqyrtues, prandaj procedura
ka përfunduar në këtë fazë.
Po ashtu Komuna e Gjilanit ka bërë shkelje ligjore në tenderin "Mirëmbajtja dimërore e
rrugëve 2012/2013 në Komunën e Gjilanit-Ndarja në dy Lote " Operatori Ekonomik "TALI"Gjilan, si palë e pakënaqur ka deponuar ankesë në OSHP, me datë 09.11.2012, kundër
njoftimit për dhënie të kontratës te OE "MAGJISTRALJA"- Gjilan, duke pretenduar se AK-ja
gjatë zhvillimit të aktivitetit të prokurimit në fjalë ka bërë shkelje esenciale të
dispozitave ligjore të neneve 6, 7, 8, 9, 27, 28, 38 dhe 55 të LPP-së. OSHP-ja pas pranimit
të ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e ankesës. Gjatë kohës kur
ankesa e OE-së ankuese ka qenë në shqyrtim AK-KK Gjilan përmes parashtresës të datës:
13.11.2012, ka kërkuar nga OSHP-ja heqjen e pezullimit automatik për aktivitetin e
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prokurimit në fjalë me arsyetim se ky aktivitet i prokurimit është zhvilluar në përputhje të
plotë me LPP-në. OSHP-ja pas shqyrtimit të kërkesës së AK- KK Gjilan, ka konstatuar se
arsyet e dhëna nga AK-ja në kërkesën e datës: 13.11.2012 nuk kanë mbështetje ligjore në
nenin 112. 2 të LPP-së, për arsye se faktet e cekura nga AK-ja në parashtresën e datës
13.11.2012, nuk janë prova të mjaftueshme, por vetëm konstatime të njëanshme të AKsë. Eksperti Shqyrtues në raport ka konstatuar se procedurat në këtë tender nuk janë
zhvilluar konform nenit 59 dhe 10 të LPP-së, ndaj konsideron se ankesa e OE-së është e
bazuar, ndaj rekomandon anulimin e vendimit dhe rivlerësimin e lëndës. Pasi që AK-ja nuk
është pajtuar më raportin e ekspertit shqyrtues, Paneli Shqyrtues ka mbajt seancë të
shqyrtimit kryesor. Pas shqyrtimit të të gjitha fakteve, PSH-ja ka konstatuar se OE-së
ankuese nuk i është ofruar qasje në dokumentet zyrtare konform nenit 10 të LPP-së. Po
ashtu PSH-ja ka konstatuar se ankesa është e bazuar dhe gjatë zhvillimit të procedurës
nuk janë respektuar nenet 7, 10 dhe 59 të LPP-së, prandaj ka urdhëruar AK-në që lënda të
kthehet në rivlerësim.
Operatori ekonomik "TALI"- Gjilan, me datën: 17.12.2012 ka njoftuar OSHP- në se me
rastin e rivlerësimit, AK-ja nuk e ka zbatuar vendimin e OSHP-së, të datës 06.12.2012,
duke rekomanduar për kontratë Operatorin e njëjtë ekonomik. AK-ja me dt:13.12.2012, ka
njoftuar OSHP-në me rivlerësimin, ndaj ka rekomanduar për dhënie të kontratës të njëjtin
OE. Organi Shqyrtues i Prokurimit ka konstatuar se vendimi i PSH-së i datës 06.12.2012
është vendim përfundimtar apo i formës së prerë për aktivitetin e prokurimit
"Mirëmbajtja Dimërore e rrugëve 2012/2013, në Komunën e Gjilanit - Ndarja në dy Lote",
ndaj AK-ja është e obliguar që gjatë procesit të rivlerësimit të ofertave t'i respektoj në
tërësi të gjitha rekomandimet e dhëna nga Paneli Shqyrtues. Mosrespektimi i vendimit të
datës 06.12.2012, e ka detyruar Panelin Shqyrtues që konform dispozitave ligjore të nenit
131 të LPP-së, ndaj AK-së të vendose një gjobë prej 5000.00 €, kurse ndaj Zyrtarit të
Prokurimit OSHP-ja do të jetë e obliguar që konform nenit 25 pika 8 e LPP-së të marrë
vendim për marrjen e certifikatës së prokurimit, për shmangie nga përmbarimi i vendimit
të OSHP-së.

Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizaj këtë vit ka bërë shkelje ligjore në tre tender. Rasti i parë është ai në
tenderin “Furnizim me serra familjare – Ferizaj”. Bazuar në të gjeturat e Operatorit
Ekonomik “NSH Kastrioti” nga Ferizaj, i cili është ankuar te Organi Shqyrtues i Prokurimit
Publik, operatori i rekomanduar për kontratë nuk ka poseduar veprimtari adekuate për
bujqësi. Ai ka specifikuar në mënyrë diskriminuese vendin e mallit dhe se kriteret e
shpalljes së tenderit nuk janë përcjellë në Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik.
Edhe eksperti shqyrtues i kësaj lëndë ka konstatuar në ekspertizën e tij se Komuna e
Ferizaj ka vepruar në kundërshtim me nenin 28.7 të Ligjit për Prokurim Publik. Në të
shkruan: “Autoriteti kontraktues nuk do të përpilojë specifikimet teknike që i referohen
një artikulli ose burimi të veçantë, ose një procesi të hollësishëm, ose ndonjë shenje
dalluese, lloji ose origjine të veçantë ose ndonjë prodhimi”13. Duke parë parregullsitë e

13

Me gjerësisht shih Ligjin për Prokurim Publik, Kuvendi i Kosovës, 29 gusht 2011, fq. 2
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tilla, Paneli Shqyrtues ka vendosur që këtë aktivitet të prokurimit ta kthejë në ritenderim
(nëse eventualisht AK-ja shpreh interesim për këtë tender).
Po ashtu, OSHP-ja ka gjetur se Komuna e Ferizajt ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e
prokurimit “Furnizimi me material për përgatitjen e shkollave në Komunën e Ferizajt”.
Pasi që AK-KK Ferizaj ka njoftuar për dhënie të kontratës OE “Nuha GMBH” nga Ferizaj, i
pakënaqur me këtë njoftim OE “El-Shpetimi” nga Podujeva, është ankuar pranë OSHP-së
se AK-ja pa të drejtë e ka eliminuar nga ky aktivitet dhe se nuk qëndrojnë arsyet e
njoftimit për eliminim. Pas pranimit të ankesës, Paneli Shqyrtues ka autorizuar ekspertin
shqyrtues, i cili në raport ka konstatuar se AK-KK Ferizaj ka vepruar në kundërshtim me
nenin 6-Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 7-Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 52-Njoftimi i
kritereve për dhënien e kontratës dhe 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve
të LPP-së. Për këtë shkak, konstaton se ankesa e OE-së është e bazuar, ndaj kërkon që ky
tender të kthehet në rivlerësim. AK-ja ka njoftuar Panelin Shqyrtues se nuk pajtohet me
mendimin e ekspertit shqyrtues, ndaj për këtë shkak është mbajtur një seancë dëgjimore.
Paneli Shqyrtues pas dëgjimit të të gjitha palëve dhe shqyrtimit të të gjitha argumenteve,
ka vendosur që lëndën ta kthejë në rivlerësim.
Tenderi i tretë në të cilin Komuna e Ferizaj këtë vit ka bërë shkelje ligjore është tenderi
“Ndriimi i rrugëve të pandriçuara në qytet, për Lot I dhe Lot II”. Fillimisht Operatori
Ekonomik "NNP- TONI"-Drenas si palë e pakënaqur ka deponuar ankesë në OSHP, kundër
njoftimit për dhënie të kontratës për tenderin në fjalë, te OE "SHPK INTERSHPED-AK&SHPK
ELEKTROSTUBLLA&NTP-ELTRADE"- Ferizaj, për Lot I dhe "SHPK CAPITAL GROUP&SHPKMULTI BUSINES GROUP"- Ferizaj për Lot II. OE-ja ankuese ka pretenduar se Autoriteti
Kontraktues ka bërë shkelje esenciale të dispozitave ligjore të neneve 1-Qëllimi, 6Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 7-Barazia ne Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 59-Ekzaminimi,
Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, 60-Kriteret për Dhënien e Kontratës të LPP-së. Pasi
që është autorizuar nga OSHP-ja për shqyrtimin e lëndës, eksperti shqyrtues ka konstatuar
se pavarësisht se OE-ja ankuese ka bashkëngjitur me dosje të tenderit kopjen e diplomës
të inxhinierit të elektroteknikës z.Nazif Nazifi, të vërtetuar në Gjykatën Komunale në
Dragash dhe kontratën e punës, ështe eliminuar si OE i papërgjegjshëm (për të dy Lotet).
Ky veprim është bërë me arsyetimin se inxhinieri i elektros i prezantuar nga OE-ja, nuk e
ka të noterizuar kopjen e diplomës. Po ashtu, vlerësimi i ofertave ka filluar me vonesë
prej 17 ditësh, në kundërshtim me nenin 17.4 të Rregullave të Prokurimit Publik, ku ceket
qartë se periudha e vlerësimit fillon menjëherë, pasi të ketë përfunduar procedura e
hapjes, por jo më vonë se 96 orë nga data e hapjes së tenderëve. Eksperti shqyrtues ka
konstatuar se nuk është respektuar neni 6,7, 56 dhe 59 i LPP-së, ndaj ka rekomanduar që
të aprovohet ankesa e OE-së, pjesërisht e bazuar dhe me këtë ka rekomanduar që ky
aktivitet i prokurimit të kthehet në ritenderim. Paneli Shqyrtues pas seancës dëgjimore
vendosi që të anulohet vendimi i AK=së për dhënie të kontratës dhe lënda të kthehet në
ritenderim.

Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës ka bërë shkelje ligjore në 3 tenderë. Nga ana e OSHP-së janë gjetur
shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit “Mirëmbajtja e objektit të komunës së
Gjakovës”. Pasi që është shpallur njoftimi se OE “SFK”-Prizren do t’i jepet kontrata për
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tenderin në fjalë nga ana e AK-KK GJAKOVA, OE “Selmans Network”, i pakënaqur me këtë
vendim të AK-së ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së me pretendimin se AK-KK GJAKOVA
ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të nenit 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi
dhe nenit 10- Mjetet për promovimin e Transparencës.
OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues, për të shqyrtuar
procedurat e zhvilluara gjatë këtij aktiviteti prokurimi dhe vlefshmërinë e pretendimeve
të OE-së ankuese. Eksperti shqyrtues në raport ka konstatuar se OE-ja ankuese është e
papërgjegjshme, sepse i mungon vërtetimi i tatimit në pronë dhe po ashtu ka konstatuar
se AK-ja ka zhvilluar procedurat konform nenit 59 të LPP-së. Gjithashtu janë trajtuar në
mënyrë të barabartë të gjithë OE-të konform nenit 7-Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi
dhe është respektuar neni 60 e që është kriteri kryesor për dhënie të kontratës-çmimi më i
ulët. Prandaj ankesën e OE-së e ka cilësuar si të pabazuar, ka rekomanduar që të
aprovohet vendimi i AK-së dhe gjithashtu në të njëjtin raport eksperti shqyrtues i ka
rekomanduar AK-së që në të ardhmen të respektoj nenin 10-Mjetet për promovimin e
Transparencës të LPP-së. Kjo nënkupton se ka pas shkelje të dispozitave të nenit 10.
OE-ja ankuese “Selmans Netëork” ka njoftuar se nuk pajtohet me raportin e ekspertit
shqyrtues, ndaj Paneli Shqyrtues ka mbajtur seancë shqyrtuese. Ky Panel, pasi që ka
shqyrtuar provat shtesë të paraqitura nga OE-ja ankuese dhe provat e mbledhura me
shkrim, ka vlerësuar si të qëndrueshme dhe të bazuar pretendimet e OE-së ankuese, ndaj
ka ardhur në përfundim se AK-KK GJAKOVA gjatë këtij aktiviteti të prokurimit, nuk i ka
respektuar dispozitat e nenit 7 dhe 10 të LPP-së dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në
rivlerësim.
AK-KK Gjakovë po ashtu ka bërë shkelje ligjore edhe në tenderin "Mirëmbajtja e objekteve
të Komunës së Gjakovës". Operatori Ekonomik "Selmans Network" shpk me seli ne
Prishtinë, si palë e pakënaqur, pretendon se Autoriteti Kontraktues nuk e ka respektuar
nenin 7 paragrafin 1 dhe nenin 51 paragrafin 1 dhe 2 të LPP-së gjatë aktivitetit të
prokurimit në fjalë. Për këtë shkak, ka parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues të
Prokurimit. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në
raportin e tij ka konstatuar se AK-ja në këtë aktivitet prokurimi nuk e ka respektuar nenin
7, 27 pika 1, 32 pika 4 dhe 59 të LPP-së, ndaj i ka propozuar Panelit Shqyrtues që të anuloj
këtë aktivitet të prokurimit. AK-ja është pajtuar me propozimin e ekspertit shqyrtues dhe
ka anuluar këtë tender.
Tenderi i tretë në të cilin është evidentuar se AK-KK Gjakovë ka bërë shkelje ligjore është
“Mbikqyrja profesionale e projekteve(punimeve) gjatë realizimit”. OE "NTSH INFRA TEK" –
Prishtinë si palë e pakënaqur duke pretenduar se OE i rekomanduar për kontratë në
tenderin në fjalë në hapje të ofertave ka pasur çmim më të lartë, ndërsa me rastin e
njoftimit për dhënie të kontratës ka çmim më të ulët se OE-ja ankuese. OSHP-ja pas
pranimit të ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në raport ka konstatuar se OE i
rekomanduar për kontratë, ka korrigjuar gabimet aritmetikore (ka ndërhyrë), tek çmimi
për njësi, në kundërshtim me nenin 35.9 pika f, e udhëzuesit operativ për prokurim publik.
Ndërsa OE-ja ankuese, në këtë rast ka bërë gabim në përllogaritje, e jo ndërhyrje tek
çmimi për njësi. Sikurse OE-ja e rekomanduar për kontratë, edhe ekzaminimi, vlerësimi
dhe krahasimi i tenderëve, nuk është bërë konform nenit 59 të LPP-së, ndaj ka
konsideruar se ankesa e OE-së, është e bazuar. Prandaj eksperti shqyrtues ka rekomanduar
që të anulohet vendimi i AK-së për dhënie të kontratës dhe lënda të kthehet në

34

Monitoruesi i Prokurimit

Raport Vjetor

ritenderim. AK-ja dhe OE-ja ankuese janë pajtuar me konstatimet dhe rekomandimet e
ekspertit shqyrtues, ndaj konform nenit 115 pika 314 të LPP-së, procedura e ankesës ka
përfunduar në këtë fazë dhe AK është urdhëruar që lëndën ta kthejë në ritenderim.

Komuna e Pejës
Komuna e Pejës këtë vit ka bërë shkelje të dispozitave ligjore në tre tenderë. Shkelje të
shumta janë evidentuar me rastin vlerësimit të tenderit “Mirëmbajtja e shenjave të
komunikacionit – Lot 1”. Në këtë aktivitet prokurimi, Komuna e Pejës ka shkelur dispozitat
ligjore me rastin e kërkesës së saj tek pjesa II e përshkrimit të çmimeve Lot-1, sinjalizimi
horizontal dhe vertikal, tek paramasa dhe parallogaria.5 Gjithashtu, për PSH-në ka qenë e
papranueshme edhe kërkesa tjetër e AK-së tek Dosja e Tenderit, neni III.2, lidhur me
kapacitetet teknike dhe profesionale që duhet të ofrojnë Operatorët Ekonomikë. Pas
evidentimit të këtyre shkeljeve, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka vendosur që këtë
tender ta kthejë në rivlerësim.
Po ashtu, Komuna e Pejës ka bërë shkelje ligjore në tenderin “Blerja e një automjeti për
shuarjen e zjarrit për shërbimin e zjarrfikësve”. Pasi që AK-KK PEJË ka njoftuar se
kontrata do t’i jepet OE “Morina Automobile” nga Prishtina, i pakënaqur me këtë njoftim
OE “Pastor Kosova” sh.p.k nga Prishtina ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së. E fundit ka
pretenduar se AK-ja në këtë aktivitet prokurimi ka vepruar në kundërshtim me nenet 6Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 7-Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi, 27-Dosja e Tenderit,
28-Specifikimet teknike, 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve dhe 60Kriteret për Dhënien e Kontratës të LPP-së. Po ashtu, OE-ja ankuese ka pretenduar se
arsyet eliminimit për këtë aktivitet, kanë qenë të pabazuara duke insistuar se i ka
plotësuar të gjitha kërkesat sipas dosjes së tenderit. Pas pranimit të ankesës, Paneli
Shqyrtues, ka autorizuar e lëndës, i cili në raportin e ekspertizës, ka konstatuar se AK-KK
PEJË ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e neneve 59- Ekzaminimi, Vlerësimi dhe
Krahasimi i Tenderëve, 64- Dëshmitë e kërkesave, 65- Pranueshmëria e Kandidatëve ose
Tenderuesve dhe 69- Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale të LPP-së. Për këtë shkak ka
propozuar që ky aktivitet të anulohet dhe ankesa e OE-së ankuese të pranohet si
pjesërisht e bazuar. Paneli Shqyrtues ka mbajtur seancë dëgjimore pasi që AK nuk është
pajtuar me mendimin e ekspertit shqyrtues. Në seancën shqyrtuese janë dëgjuar të gjitha
palët dhe Paneli Shqyrtues ka vendosur që AK-KK PEJË ka vepruar në kundërshtim me
dispozitat e nenit 59, 64, 65 dhe 69 të LPP-së dhe ankesën e OE-së e ka aprovuar
pjesërisht si të bazuar, ndaj lënda kthehet në ritenderim.
Tenderi i tretë në të cilin AK-KK Pejë nuk i ka respektuar dispozitat ligjore është
“Digjitalizimi Operativ Kadastral në 24 zona”. Pas zhvillimit të procedurave tenderuese AK
ka vendosur që kontrata t’i jepet OE “News” nga Istogu. I pakënaqur me këtë vendim OE
“Lori” nga Vushtrria ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së më pretendimin se: AK gjatë

14

Nëse, në vendimin e tij, autoriteti kontraktues konstaton se pretendimi ose të gjitha pretendimet janë të vlefshme, dhe
ankuesi nuk ka refuzuar, ai brenda pesë (5) ditëve, apo afatit të lejuar nga eksperti, do të ndërmerr çfarëdo veprimi
korrigjues të rekomanduar nga eksperti për ta rregulluar aktivitetin e prokurimit në pajtueshmëri me këtë ligj dhe të
mënjanojë aq sa është e mundur çdo dëm ose kërcënim që shkon në dëm të parashtruesit të ankesës ose operatorëve të
tjerë ekonomik.

35

Monitoruesi i Prokurimit

Raport Vjetor

zhvillimit të kësaj procedure ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e neneve 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti të LPP-së dhe se arsyet e eliminimit të tyre, janë të
pabazuara sepse ata i kanë plotësuar të gjitha kërkesat sipas dosjes së tenderit. Paneli
Shqyrtues pas pranimit të ankesës, e ka autorizuar ekspertin e shqyrtimit, i cili në raportin
e ekspertizës ka konstatuar se AK- KK PEJË ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e
nenit 15 pika 1 dhe 3 të Rregullores mbi prokurimin Publik. Sipas raportit të ekspertit në
dosjen e tenderit nuk është përmendur periudha e vlefshmërisë së tenderit. Për këtë
aktivitet të prokurimit për vlerat e mesme, vlefshmëria e tenderit duhet të jetë 60 ditë,
ndaj ka dhënë mendimin se ky aktivitet i prokurimit duhet anuluar. Kësisoj, ankesa e OEsë është pranuar si pjesërisht e bazuar. Pasi që AK-ja ka njoftuar se nuk pajtohet me
mendimin e ekspertit shqyrtues, Paneli Shqyrtues ka mbajtur seancën dëgjimore dhe pasi
që ka dëgjuar të gjitha palët, ka konstatuar se AK-ja ka vepruar në kundërshtim me
dispozitat e nenit 15 të Rregullores mbi prokurimin publik dhe nenin 59- Ekzaminimi,
Vlerësimi dhe Krahasim i Tenderëve të LPP-së. Si rezultat ankesa e OE-së aprovohet si e
pjesërisht e bazuar dhe aktiviteti i prokurimit është kthyer në ritenderim.

Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit gjatë këtij viti ka bërë shkelje në dy tender. Tenderi i parë në të cilin
AK-KK Prizren ka bërë shkelje ligjore është “Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve,
trotuareve, hapësirave të gjelbëruara publike, shesheve dhe drunjve dekorativë në Prizren
dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve nëpër fshatra-zona”. Fillimisht, operatori ekonomik
“IS Company SH.P.K” nga Prizreni është ankuar tek Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik,
me ç’rast ky i fundit ka autorizuar edhe ekspertin shqyrtues. Mbi bazën e të gjeturave të
tij, eksperti ka gjykuar se Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar nenin 59 të Ligjit për
Prokurim Publik. i cili specifikon se duhet trajtim i barabartë në kontekst të ekzaminimit,
vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Me këtë rast OSHP-ja e ka kthyer këtë tender në
rivlerësim dhe ka kërkuar nga Komuna e Prizrenit që t’i përmbahet kriterit për dhënie të
kontratës “Tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët”.
Po ashtu AK-Komuna e Prizren nuk i ka respektuar dispozitat ligjore edhe në tenderin
"Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Dedaj të Hasit-KK Prizren". OE N.P.T. "FANAJ
INXHINIERING" nga Prizreni si palë e pa kënaqur duke pretenduar se Autoriteti Kontraktues
ka bërë shkelje esenciale të neneve 7, 51, 52, 59 dhe 60 të LPP-së ka parashtruar ankesë
kundër njoftimit për dhënie të kontratës OE "TEKNIKA 2001" Prizren, lidhur me aktivitetin
e prokurimit në fjalë. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues, i
cili ka konstatuar se OE-ja ankuese ka qenë e papërgjegjshme dhe me të drejtë është
eliminuar. Për këtë shkak, ankesa është refuzuar si e pabazë, ndaj është aprovuar vendimi
i AK-së. Paneli Shqyrtues ka mbajtë seancë shqyrtuese në të cilën eksperti shqyrtues e
mbrojti të njëjtin qëndrim, mirëpo Paneli Shqyrtues ka konstatuar se pretendimet e OE-së
ankuese se AK-ja ka bërë shkelje të dispozitave ligjore të neneve 51- Njoftimi i Kritereve
të Përzgjedhjes, 52- Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës, 59- Ekzaminimi,
Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve dhe 60- Kriteret për Dhënien e Kontratës janë të
bazuara, ndaj ka vendosur që ta anulojë vendimin e AK-së për dhënie të kontratës dhe ka
vendosur që lënda të kthehet në rivlerësim.
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Komuna e Kamenicës
Komuna e Kamenicës ka bërë shkelje të shumta ligjore në tenderin “Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore – Lot 2”. Në këtë aktivitet të prokurimit Komuna e Kamenicës ka
rekomanduar për kontratë operatorin ekonomik “3D – Project”. Pas njoftimit për dhënie të
kontratës, operatori tjetër ekonomik “Infratek” nga Prishina ka parashtruar ankesë pranë
OSHP-së me pretendimin se Komuna e Kamenicës gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të
prokurimit ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 30.1 të Dosjes së Tenderit, pasi që nuk e
ka respektuar çmimin më të lirë që e ka ofruar vetë ajo. Edhe eksperti shqyrtues në
ekspertizën e tij ka pohuar se Komuna e ka specifikuar kriterin për dhënie të kontratës –
çmimi më i ulët, ndërkaq nga ana tjetër ka vendosur ta shpërblejë operatorin ekonomik
bazuar në kriterin ‘ekonomikisht më i favorshëm’. Pasi që Komuna e Kamenicës nuk është
pajtuar me mendimin e ekspertit që këtë tender ta kthejë në rivlerësim, është mbajtur
edhe seanëe dëgjimore nga ana e OSHP-së, me ç’rast është nxjerrë vendimi për ritenderim
dhe hedhje poshtë të pretendimeve të AK-së në fjalë.
Komuna e Kamenicës gjatë këtij viti ka bërë shkelje ligjore edhe në tenderin “Fasadimi i
objekteve banesore”. OE Sh.p.k “Dekor Group” pas njoftimit për dhënie të kontratës OE
“NTN Varna Komerce” ka deponuar ankesë pranë OSHP-së. |Ajo ka pretenduar se AKKomuna e Kamenicës ka bërë shkelje esenciale të neneve 7-barazia në trajtim, jo
diskriminim, 51-njoftimi i kritereve të përzgjedhjes, 65-pranueshmëria e kandidatëve ose
tenderuesve dhe 70-standardet për sigurimin e cilësisë të LPP-së si dhe neneve 23.6 dhe
37.7 të Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka
autorizuar ekspertin shqyrtues për ekspertizën e lëndës, i cili më pas ka konstatuar se OEja ankuese i ka plotësuar të gjitha kërkesat nga AK-ja dhe njëkohësisht ka plotësuar
kriterin kryesor për dhënie të kontratës - çmimi më i ulët. Gjithashtu eksperti shqyrtues
ka konstatuar se nuk ka konflikt interesi gjegjësisht shkelje të nenit 3815 të Ligjit për
Vetëqeverisje Lokale, sepse menaxheri i projekteve në Sh.p.k “ Dekor Group”, Ruzhdi
Basha, ndonëse anëtar i Kuvendit Komunal dhe Komitetit për Politikë dhe Financa, nuk
është përfshirë në çfarëdo mënyre në këtë aktivitet prokurimi. Pasi që AK-ja nuk është
pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues është mbajtur seanca dëgjimore në të cilën
përfaqësuesi i AK-së, ka insistuar në ekzistencën e konfliktit të interesit dhe
mosrespektimin e nenit 3.7 të ligjit-Kodit Etik të Kosovës, ku thuhet: “të gjithë personat
që merren me prokurim publik duhet të zbatojnë LPP-në, ligjet tjera të Kosovës si dhe të
gjitha marrëveshjet ndërqeveritare të nënshkruara në mes të Qeverisë së Kosovës dhe
Institucioneve Ndërkombëtare”. Duke u bazuar në këtë nen, ekziston konflikt interesi pasi
që z. Ruzhdi Basha merr pagë primare nga KK Kamenicë. Në seancë eksperti shqyrtues
qëndroi prapa konstatimeve të bëra në raportin e ekzaminimit. Paneli shqyrtues pasi
dëgjoi të gjitha palët, konstatoi se ankesa e OE-së është e bazuar dhe ky tender nuk është
proceduar konform nenit 59, nuk është respektuar neni 60 -kriteri i çmimit më të ulët i
LPP-së, prandaj ky aktivitet i prokurimit kthehet në rivlerësim.

15

Anëtari i kuvendit të komunës apo anëtari i komitetit nuk mund të jetë pjesëmarrës në marrjen e vendimeve dhe në
procedurat administrative që kanë të bëjnë me cilëndo çështje, në të cilën ai ose ajo apo ndonjë anëtar i afërt i familjes së
tij apo saj, ka interes personal apo material.
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Komuna e Mitrovicës
Komuna e Mitrovicës këtë vit ka bërë shkelje ligjore në dy tenderë. Aktiviteti i parë i
prokurimit ku janë evidentuar shkelje është "Ndërtimi i Objektit te SHFMU "SYLEJMAN
VOKSHI" në Broboniq". Operatori Ekonomik "ASTRAPLAN"-Prishtinë, si palë e pakënaqur ka
deponuar ankesë në OSHP kundër njoftimit për dhënie të kontratës të OE "KALAJA"Skenderaj, duke pretenduar se Autoriteti Kontraktues Komuna e Mitrovicës, gjatë
zhvillimit të procedurave të prokurimit për tenderin në fjalë ka bere shkelje esenciale te
dispozitave ligjore të neneve 7, 51, 59, 65, 66 dhe 69 te LPP-se . OSHP-ja, pas pranimit të
ankesës në bazë të nenit 113 të LPP-së ka autorizuar ekspertin shqyrtues, i cili në
raportin e tij ka konstatuar se ankesa e OE-së është e pabazuar, ndaj ka rekomanduar që
të aprovohet vendimi i AK-së. Mirëpo, OE-ja ankuese nuk është pajtuar me këto
konstatime të ekspertit shqyrtues, ndaj Paneli Shqyrtues ka mbajt seancë të shqyrtimit
kryesor. Paneli Shqyrtues pas shqyrtimit të të gjitha fakteve dhe palëve, ka konstatuar
dhe vlerësuar se OE ankues "ASTRAPLAN" nuk është njoftuar për ndryshimet e bëra në
paramasën, përkatësisht në pozicionet 4.1 dhe 4.2. Me këtë dëshmohet se përmes
shkresës elektronike të dt:15.10.2012, se OE "ASTRAPLAN", ka kërkuar dosjen e tenderit,
pra para përmirësimeve të bëra nga AK-ja, e cila i ka njoftuar OE-të me ndryshimet e bëra
në pozicionet 4.1 dhe 4.2, me dt:22.10.2012. Mirëpo me këto ndryshime nuk është
njoftuar i vetmi OE ankues "ASTRAPLAN". Prandaj Paneli Shqyrtues ka konstatuar se gjatë
zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit ,AK-ja nuk e ka respektuar nenin 7 të LPP-së,
duke mos i trajtuar në mënyrë të barabrtë të gjithë operatorët ekonomik, ndaj ka anuluar
vendimin e AK për dhënie të kontratës, duke urdhëruar që lënda të kthehet në ritenderim.
AK-KK Mitrovicë nuk i ka zhvilluar procedurat e prokurimit konform ligjit edhe në tenderin
"Ndertimi i rruges rregullimi i përroit dhe kanalizimit fekal ne lagjen Kroi i Vitakut dhe në
lagjen e Doktorëve në Mitrovicë. OE NPSHT "Gjyli Komerc" nga Mitrovica, si palë e
pakënaqur me njoftimin për dhënien e kontratës ka parashtruar ankesë pranë OSHP-së,
duke pretenduar se AK Komuna e Mitrovicës, duke bërë trajtim të pabarabartë, gjatë
zhvillimit të aktivitetit të prokurimit në fjalë ka vepruar në kundërshtim me nenin 7 të
LPP-së. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në raport ka
konstatuar se AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit ka vepruar në
kundërshtim me dispozitat e nenit 7, 27, 32.4, 48 dhe 59 te LPP-së si dhe nenit 28.1.2 të
Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik dhe nenit 15.1 dhe 3 të Rregullores mbi
Prokurimin Publik. Me këtë rast ka rekomanduar që lënda të kthehet në ritenderim. AKKomuna e Mitrovicës është pajtuar më këto konstatime të ekspertit shqyrtues dhe
procedura e ankesës ka përfunduar në këtë fazë.

Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës ka bërë shkelje të dispozitave ligjore në tenderin "Fumizimi dhe
montimi i kamerave në semafor dhe në shkolla". Operatori Ekonomik "BOTEK Shpk" Prishtinë" ka deponuar ankesë në OSHP kundër njoftimit për dhënie të kontratës të OE
"ALARM PROFESIONAL"- Prishtinë, duke pretenduar se Autoriteti Kontraktues ka bërë
shkelje esenciale të neneve 7, 59 dhe 60 të LPP-së.
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OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në raportin e tij ka
konstatuar se procedura e ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve nuk është
bërë konform nenit 59 të LPP-së, si dhe nuk janë trajtuar në mënyë të barabartë të gjithë
OE-të, konform nenit 7 të LPP-së. Prandaj eksperti shqyrtues ka rekomanduar të anulohet
vendimi i AK-së për dhënie të kontratës, duke rekomanduar që lënda të kthehet në
rivlerësim, ndërsa ankesa e OE-së të aprovohet si e bazuar. Pasi që AK-KK Prishtinë nuk
është pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues, Paneli Shqyrtues ka mbajt seancë ku
janë dëgjuar të gjitha palët. Pas këtij shqyrtimi, Paneli ka konstatuar se ankesa e OE
ankues "BOTEK", është e bazuar, pasi që AK-ja e ka rekomanduar për kontratë OE të
papërgjegjshme, në kundërshtim me nenin 59 të LPP-së, pasi që ky OE nuk i ka plotësuar
specifikimet e detyrueshme teknike, si dhe nuk është bërë trajtimi i barabartë i OE
ofertues konform nenit 7 të LPP-së. Prandaj PSH-ja ka urdhëruar AK-në që lëndën ta
kthejë në rivlerësim.

Komuna e Shtërpcës
Komuna e Shtërpcës nuk i ka zhvilluar procedura e prokurimit konform ligjit në tenderin
"Furnizim me derivatet e naftës për nevojat e komunës së Shtërpcës". Fillimisht Operatori
Ekonomik NTSH"Liria Petrol" nga Kaçaniku, si palë e pakënaqur me njoftimin për dhënien e
kontratës ka parashtruar ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit për tenderin në
fjalë. OE ankuese ka pretenduar se janë eliminuar pa të drejtë nga ky aktivitet i
prokurimit pasi që si kompani kanë ofertuar me çmim për njësi më të ulët se OE-ja që
është shpërblyer me kontratë. Po ashtu, kjo OE nuk e ka plotësuar dosjen e tenderit në
pajtim me kërkesat e AK-së, ndaj ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 59 të
LPP-së. OSHP-ja ka caktuar ekspertin shqyrtues për shqyrtimin e të gjitha fakteve lidhur
me lëndën, i cili në raport ka konstatuar se AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të
prokurimit ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 7, 32.4 dhe 59 të LPP-së si
dhe nenit 28.1.2,3 të Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik dhe nenit 15.1 dhe 3 të
Rregullores mbi Prokurimin Publik. Prandaj i ka rekomanduar Panelit Shqyrtues që të
anulohet vendimi paraprak i AK-së dhe lënda të kthehet në ritenderim. AK-ja dhe OE-ja
janë pajtuar me konstatimet e ekspertit shqyrtues, ndaj lënda është kthyer në ritenderim.

Komuna e Shtimes
Komuna e Shtimes ka bërë shkelje ligjore në tenderin "Sigurimi fizik i objekteve në
Komunën e Shtimes". Operatori Ekonomik "Rojet e Nderit", me pretendimin se AK-KK
Shtime gjatë aktivitetit të prokurimit në fjalë ka vepruar në kundërshtim me dispozitat
ligjore të nenit 7 barazia në trajtim - jo diskriminimi pika 1, 2, 3,4, 5 dhe 6 të LPP-së ka
deponuar ankesë pranë OSHP-së. Paneli Shqyrtues ka autorizuar ekspertin, i cili pas
ekspertizës ka konstatuar se AK-ja gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit në
përgjithësi i është përmbajtur procedurave të prokurimit sipas LPP-së. Pasi që OE-ja
ankuese nuk është pajtuar me këto konstatime Paneli Shqyrtues ka organizuar seancë të
shqyrtimit kryesor. Paneli Shqyrtues pas shqyrtimit të të gjitha fakteve dhe palëve,
konstatoi se AK-KK Shtime ka bërë shkelje të dispozitave të neneve 7 dhe 59 të LPP-së.
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Prandaj ankesa e OE-së ankuese u cilësua si e bazuar, ndaj AK-ja u urdhërua që lëndën ta
kthej në rivlerësim.

Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit ka bërë shkelje ligjore në tenderin “Asfaltimi i rrugës në fshatin Sllovi”.
OE “Bejta Commerce”-Gjilan, i pakënaqur me njoftimin për dhënie të kontratës nga ana e
AK-KK LIPJAN OE “NPSH-BAGERI”-Ferizaj për tenderin në fjalë ka parashtruar ankesë
pranë OSHP-së. Kjo OE, pretendon se AK-ja ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të
LPP-së siç janë: nenet 6-Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 7- Barazia në Trajtim/ JoDiskriminimi, 28- Specifikimet teknike, 51-Njoftimi i Kritereve të Përzgjedhjes, 52Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës, 54-Njoftimi i Kandidatëve dhe Tenderuesve
të Eliminuar, 59-Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve, 69- Aftësia Teknike
dhe/ose Profesionale. OSHP-ja, pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues
që ta ekzaminojë lëndën, i cili në raport ka konstatuar se AK-ja në këtë aktivitet
prokurimi nuk i ka zhvilluar procedurat konform nenit 59 të LPP-së dhe gjithashtu ka
konstatuar se nuk i ka respektuar nenet 6,7 dhe 60 të LPP-së. Për këtë shkak ankesën e
OE-së, e ka cilësuar si të bazuar dhe ka rekomanduar që lënda të kthehet në rivlerësim.
AK-ja me anë të parashtresës ka njoftuar OSHP-në se nuk pajtohet me raportin e ekspertit
shqyrtues, ndaj Paneli Shqyrtues ka mbajtur seancën dëgjimore. Në seancë të gjitha palët
kanë paraqitur argumentet e tyre, ndërkaq eksperti shqyrtues ka ngritur edhe një çështje
shumë shqetësuese. Sipas tij, hapja e tenderit është bërë me datë 20.07.2012, ndërsa
vërtetimi i ATK-së i OE-së së rekomanduar për kontratë në dosje të tenderit figuron i
nxjerr me dt. 01.08.2012, fakt i cili ngjallë dyshime për ndërhyrje të parregullta në
dokumentacion. Paneli Shqyrtues pas shqyrtimit të të gjitha argumenteve të paraqitura ka
konstatuar se AK-KK LIPJAN, procedurën nuk e ka ekzekutuar konform nenit 59 të LPP-së.
Ky subjekt nuk e ka rekomanduar për kontratë OE-në e përgjegjshme me çmim më të ulët
dhe njëkohësisht nuk e ka respektuar nenin 6 dhe 7 të LPP-së, duke i trajtuar në mënyrë
të jo të barabartë dhe diskriminuese Operatorët Ekonomik. Për këtë arsye ankesën e OE-së
e ka cilësuar të bazuar dhe ka urdhëruar që lënda të kthehet në rivlerësim.

Komuna e Suharekës
AK-Komuna e Suharekës ka bërë shkelje ligjore në aktivitetin e prokurimit “Furnizim me
lëndë djegëse, dru ahu-thëngjill”. Pasi që AK-ja ka njoftuar për dhënie të kontratës OE
“NTP-GRESA COMERC”- Prizren, OE “NTP BUSHGEGU”-Prishtinë, i pakënaqur me këtë
vendim ka paraqitur ankesë pranë OSHP-së. Kjo OE pretendon se AK-ja ka bërë shkelje të
dispozitave të nenit 56-Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe
Dhënien e Kontratave të LPP-së. OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin
shqyrtues që të ekzaminojë lëndën. Në raportin ekzaminues, eksperti ka konstatuar se
shkelja kryesore në të cilën ka insistuar OE-ja ankuese “Mungesa e dëshmisë për
prejardhjen e druve” nuk është e bazuar dhe se në përgjithësi AK-ja ka zbatuar
procedurat e prokurimit konform LPP-së, ndaj ka rekomanduar që të aprovohet vendimi i
AK-së. OE-ja ankuese “NTP BUSHGEGU” përmes parashtresës ka deklaruar se nuk pajtohet
me mendimin e ekspertit shqyrtues, ndaj Paneli Shqyrtues ka vendosur të mbajë seancë

40

Monitoruesi i Prokurimit

Raport Vjetor

shqyrtuese. OE-ja ankuese gjatë seancës paraqiti argumentin se OE-ja e rekomanduar për
dhënie kontratës “Vërtetimin për prejardhjen e druve” e ka marrë nga Drejtoria për
Pylltari dhe Bujqësi. Ky autoritet sipas nenit 14 të memorandumit të mirëkuptimit në
sferën e pylltarisë të nënshkruar me dt 26.09.2007 ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe kryetarit të Asociacionit të Komunave të Kosovës,
“autoritet për të lëshuar vërtetime në lidhje me prejardhjen e masës drunore është
Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Pyjore të Kosovës”. Kësisoj, i bie që ku autoritet nuk është
kompetent për lëshimin e këtij vërtetimi. Paneli Shqyrtues pas analizimit të të gjitha
argumenteve, ankesën e OE-së “NTP BUSHGEGU”, e ka cilësuar si të bazuar, ndaj ka
urdhëruar kthimin e lëndës në rivlerësim.

Komuna e Vitisë
Komuna e Vitisë ka bërë shkelje të shumta në tenderin “Zgjerimi dhe shtruarja me zhavorr
e trotuarit të rrugës nga Fshati i Ri – Ramjan”. Në këtë aktivitet prokurimi, Komuna e
Vitisë ka bërë shkelje të shumta të dispozitave ligjore të Ligjit për Prokurim Publik,
përkatësisht nenin 6 (Ekonomiciteti dhe Efikasiteti), nenin 38 (Kontratat Publike Kornizë),
59 (Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve) dhe 62 (Përfundimi i Aktivitetit të
Prokurimit). Pas evidentimit të këtyre shkeljeve, Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik ka
vendosur që këtë tender ta kthejë në rivlerësim dhe që operatorët ekonomikë tenderues
të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim. Pozitive në këtë komunë është
fakti se gjatë kësaj periudhe kohore ka përpiluar një Listë të Zezë, e cila përmban numrin
e kompanive që nuk kanë përmbushur më parë kontratat e fituara. Një vendim të tillë e ka
aprovuar edhe Organi Shqyrtues i Prokurimit.

Komuna e Kllokotit
Komuna e Kllokotit ka bërë shkelje ligjore në tenderin "Asfaltimi i rrugës në fshatin
Gercar". Operatori Ekonomik NPN "VISION PROJECT" me seli në Gjilan, si palë e pakënaqur
duke pretenduar se Autoriteti Kontraktues nuk ka respektuar nenin 54 dhe 60 të LPP-së, si
dhe nenet 25.2 dhe 37.1, të Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik ka parashtruar
ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit, lidhur me aktivitetin e prokurimit në fjalë.
OSHP-ja pas pranimit të ankesës ka autorizuar ekspertin shqyrtues, i cili në raport ka
konstatuar se Autoriteti Kontraktues gjatë procesit të vlerësimit të ofertave nuk i ka
respektuar nenet 54, 59 dhe 60 të LPP-së. Për këtë shkak i ka propozuar Panelit Shqyrtues
që të aprovohet ankesa e OE NPN "VISION PROJECT" për këtë aktivitet të prokurimit:
"Asfaltimi i rrugës në fshatin Gercar", si dhe rekomandon që ky aktivitet i prokurimit të
kthehet në rivlerësim. Pasi që OE-ja ankuese dhe AK-ja janë pajtuar me raportin dhe
rekomandimet e ekspertit shqyrtues konform nenit 115 pika 3 të LPP-së, procedura e
ankesës ka përfunduar në këtë fazë.
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Komuna e Novobërdës
Komuna e Novobërdës nuk i ka respektuar dispozitat ligjore gjatë zhvillimit të procedurave
të prokurimit në tenderin "Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale për vitin 2012 dhe 2013
në Komunën e Novobërdës e ndarë në dy llote". Operatori Ekonomik "Magjistralja" nga
Gjilani, si palë e pakënaqur me njoftimin për dhënien e kontratës ka pretenduar se OE-ja
e rekomanduar për kontratë nuk i ka plotësuar kërkesat teknike sipas dosjes së tenderit
dhe se AK-Komuna e Novobërdës ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 7, 59
dhe 69 të LPP-së. Nisur nga ky fakt, OE ka parashtruar ankesë në Organin Shqyrtues të
Prokurimit. OSHP-ja pastaj ka caktuar ekspertin shqyrtues, i cili në raport gjatë vlerësimit
dhe ekzaminimit të ofertave të OE-së së rekomanduar për kontratë ka vepruar në
kundërshtim me dispozitat e nenit 7, 59 dhe 69 të LPP-së. Me këtë rats është rekomanduar
për kontratë OE-ja, ecila nuki ka plotësuar kërkesat sipas dosjes së tenderit. Po ashtu
eksperti shqyrtues ka rekomanduar që ky tender të kthehet në ritenderim. OE-ja ankuese
dhe AK-ja janë pajtuar me raportin dhe rekomandimin e ekspertit shqyrtues, ndaj
procedura e ankesës ka përfunduar në këtë fazë.
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Graf. 5. Paraqitja krahasimtare e shkeljeve të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike për vitet 2011-2012, në
procedurat e prokurimit publik
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Raportimet e Gazetave në Fushën e Prokurimit Publik
Raportimet e gazetave ditore në fushën e prokurimit publik luajnë një rol jashtëzakonisht
të madh 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.
Përgjatë periudhës tremujore janar-mars, gazetat ditore kanë publikuar gjithsej 69 artikuj
të ndryshëm nga kjo sferë. 34 nga ta kanë qenë raportime hulumtuese, kundrejt 35 sosh të
publikuara si lajme lajme.
Në peridhën e dytë tremujore prill-qershor, gazetat ditore kanë publikuar gjithsej 62
artikuj të ndryshëm. 21 kanë qenë raportime hulumtuese: 6 në prill, 8 në maj dhe 7 në
qershor. Ndërkaq 41 sosh kanë qenë të publikuara si lajme: 13 në prill, 23 në maj dhe 5
sosh në maj.
Në periudhën korrik-shtator, gazetat ditore kanë publikuar gjithsej 47 artikuj. Prej tyre 15
kanë qenë raportime hulumtuese: 10 në muajin korrik, 4 në gusht dhe 1 në shtator. Kurse
31 artikuj kanë qenë të publikuar si lajme: 12 në korrik, 9 në gusht dhe 10 në shtator. 1
artikull është publikuar në formë interviste.
Në periudhën e fundit tre mujore, tetor-dhjetor, gazetat ditore kanë publikuar gjithsej 47
artikuj të ndryshëm në lidhje me prokurimin. Prej tyre, 13 kanë qenë raportime
hulumtuese: 6 në tetor, 2 në nëntor dhe 5 në dhjetor. Kurse 34 artikuj kanë qenë të
publikuar si lajme: 17 në tetor, 9 në nëntor dhe 8 në dhjetor.

Graf. 6. Raportimet e medieve të shkruara rreth shkeljeve dhe
keqpërdorimeve në prokurimin publik për vitin 2012
44

Monitoruesi i Prokurimit

Raport Vjetor

ANEX I. Analizë e parregullsive të vërejtura gjatë monitorimit direkt
të procedurave të prokurimit nga Lëvizja FOL
Lëvizja FOL, prej dy vitesh bënë monitorimin direkt të procedurave të prokurimit publik
në institucione të ndryshme kontraktuese, siç janë: ministritë, komunat, agjencitë
shtetërore etj. Këto lloj monitorimesh realizohen kryesisht në procedurat e hartimit të
dosjes dhe ato të vlerësimit dhe ekzaminimit të tenderëve. Gjatë këtyre monitorimeve,
Lëvizja FOL mundohet të japë kontributin në identifikimin e parregullsive apo
problemeve, luftimin e tyre dhe mbështetjen e zhvillimit të procedurave të prokurimit
konform Ligjit për Prokurim Publik.
Përvec kësaj Lëvizja FOL në bashkëpunim me Autoritetet Kontraktuese dhe hisedarët e
tjerë të këtij sektori ka formuar grupin punues joformal. Qëllimi i këtij grupi është
diskutimi i parregullsive apo problemeve që hasen gjatë monitorimeve direkte dhe
prodhimi i zgjidhjeve të mundshme për këto parregullsi apo probleme. Grupi këtë vit ka
mbajtur dy takime ku janë identifikuar mangësitë kryesore në rrafshin ligjor dhe
institucional në fushën e prokurimit publik. Poashtu janë diskutuar tri probleme që Lëvizja
FOL i ka evidentuar gjatë monitorimit direkt. Sipas konkluzioneve të dala nga takimet e
grupit punues joformal do të paraqesim mangësitë kryesore në rrafshin ligjor dhe
institucional si dhe tri probleme, të cilat më së shumti janë hasur në proces. Këto
probleme, Lëvizja FOL mendon se do të mund të zgjidheshin me vullnet dypalësh dhe pa e
prekur ndryshimin e ligjit aktual.
Problemi i parë është diskriminimi gjatë hartimit të dosjes së tenderit dhe kërkesave për
Operatorët Ekonomik ofertues. Në shumicën e procedurave të prokurimit publik, në
hartimin e dosjeve të tenderit kemi hasur elemente të paraqitura si kërkesa për
përshtatshmërinë profesionale të operatorëve ekonomik, e për të cilat Lëvizja FOL ka
konsideruar se mund të përkufizohen si diskriminuese konform nenit 7 të ligjit të
prokurimit publik. Lëvizja FOL, konsideron se kërkesa që “Kompania të sjell si dëshmi 2
referenca apo kontrata nga institucionet për kontrata për furnizime të njëjta të
përfunduara me sukses”, dhe tjetra, sipas së cilës , “Kompania duhet të sjell si dëshmi 3
referenca nga institucionet
për kontrata të përfunduara me sukses”, paraqesin
diskriminim për bizneset e reja dhe ato që kanë përvojë, por për arsye të ndryshme nuk
kanë punuar me institucione shtetërore deri tani. Po ashtu, shpeshherë është e paqartë se
kush është i autorizuar të lëshojë referencën në rastin kur OE-të punojnë me institucionet
shtetërore.
Në kontekst të këtij problemi edhe pjesëmarrësit e tjerë të grupit punues joformal janë
pajtuar që kërkesa e kontratave apo kontratave të shoqëruara me referenca si kushte për
OE ofertues e komplikon procesin e tenderimit. Kjo, në fakt paraqet thikë me dy tehe,
sepse nëse nuk kërkohen këto, rrezikohet niveli i kualitetit, pasi që nuk ekziston një matës
tjetër i aplikueshëm për ta vlerësuar kualitetin e OE-ve konkurruese. Gjithashtu, një qasje
e tillë rrezikon konkurrencën, pasi që diskriminohen bizneset e reja dhe ato që deri tani
nuk kanë punuar me institucionet shtetërore.
Problem tjetër është edhe publikimi i disponueshmërisë së mjeteve. Lëvizja FOL ka
konstatuar se nuk është e ndaluar me ligj të bëhet publikimi i disponueshmërisë së
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mjeteve, sepse kjo mund të verifikohet në bazë të buxhetit, zotimit të mjeteve etj. Nga
përvoja e deritashme, Lëvizja FOL mendon se përcaktimi fillestar i disponueshmërisë së
mjeteve në njoftimin për kontratë do të ndihmonte një konkurrencë më serioze, nga nuk
do të ekzistonte dallim i theksuar ofertash ndërmjet operatorëve ekonomik, siç ndodh
aktualisht. Nga monitorimi i deritashëm shpesh është hasur dallim i theksuar ndërmjet OEve konkurruese, kur njëri nga tjetri ka dalluar me ofertën më të lirë apo të shtrenjtë nga
40-50 % të ofertës. Prandaj, ky dallim esencial vë në pikëpyetje sasinë dhe cilësinë
punëve, ngase shtron dilemën si është e mundshme që operatori për 50 për qind më i lirë
ta kryejë të njëjtën punë dhe me të njëjtën cilësi.
Grupi punues joformal ka ardh në përfundim se disponueshmëria e mjeteve duhet të bëhet
publike dhe do të ndikojë pozitivisht në eliminimin e problemit të çmimeve më të ulët
sesa ato konkurruese në treg. Ky proces duhet të shoqërohet me një analizë të detajuar
për koston e punës që tenderohet, prandaj duhet të zhvillohet një formulë e aplikueshme
për të gjitha institucionet se me çfarë përqindje dallimi nga mjetet në dispozicion do të
merreshin parasysh ofertat. Çmimi më i ulët se ai konkurrues në treg është një nga
problemet e evidentuara nga Lëvizja FOL. Kjo është e lidhur ngushtë me publikimin e
disponueshmërisë së mjeteve, gjë e cila precizohet me nenin 61. Për këtë shkak, Lëvizja
FOL mendon se do të duhet të rregullohet në mënyrë pak më të hollësishme me
legjislacion dytësor, apo me amandamentimin e mundshëm të ligjit. Kur njësia kërkuese
përpilon specifikat, zyra prokurimit do të duhej të kërkoj sqarim për secilën specifikë veç
e veç. P.sh nëse shtrohet kërkesa për servisimin e 100 produkteve, atëherë njësia
kërkuese në specifikat e veta duhet ta sqaroj statusin, gjendjen dhe vendndodhjen e
secilës. Kësisoj, kur të hapen çmimet e këtyre produkteve për servisim dhe të dihet çmimi
që është ofruar, Komisioni mund të inspektojë nëse ai çmim është siç e ka specifikuar
njësia kërkuese. Kësisoj, vlera nën çmimin e tregut është hasur te uji me gaz dhe pa gaz
me sasi 0.33 ml. Ai është ofertuar me çmim prej 0.10 cent për një shishe. Por, ky çmim
nuk e paraqet vlerën reale të këtij produkti në treg. Në Prishtinë një produkt të tillë e
gjen me 0.50-0.70 eurocent. Kurse nëpër lokalet hoteliere, një produkt i tillë sillet
ndërmjet 0.50 eurocent deri në 1 euro. E nëpër markete, uji i tillë mund të blihet edhe
për 17 eurocent.
Përvec këtyre tri çështjeve, grupi punues joformal ka evidentuar edhe mangësitë krysore
në kuadër të kornizës institucionale dhe kornizës ligjore.
Në kuadër të kornizës ligjore mangësitë e evidentuara janë:
Ligji për Prokurimin Publik nuk e specifikon çmimin e ulët në atë konkurrues të tregut për
njësi, por vetëm për çmimin total të operatorit ekonomik që oferton në një aktivitet të
caktuar prokurimi;
Ligji për Prokurim Publik përmban kryesisht çmimin më të lirë, krahas atij ekonomikisht
më të favorshëm, si kriter kryesor në të gjitha aktivitetet e prokurimit;
Ligji për Prokurim Publik nuk specifikon politika ndëshkimore për Operatorët Ekonomikë
që kryejnë vepra të ndryshme penale gjatë aktiviteteve ofertuese;
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Mungesa e akteve të tjera nënligjore dhe udhëzuesve të ndryshëm që mirë-sqarojnë
dispozitat ligjore në fushën e prokurimit publik për zyrtarët e ndryshëm të kësaj fushe në
Autoritetet e Ndryshme Kontraktuese;
Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës pamundëson fushëveprimin e Komisionit të
Konkurrencës që të ndërmarrë veprime ndëshkimore (në formën e gjobave) ndaj OE-ve që
ofertojnë çmime që çrregullojnë tregun në Republikën e Kosovës dhe largojnë interesimin
e kompanive serioze ndërkombëtare;
Në kuadër të kornizës institucionale mangësitë e konstatuara kanë të bëjnë me:
Mungesa e trajnimeve në fushën e konkurrencës për zyrtarë të prokurimit dhe monitorues
të shoqërisë civile;
Mungesa e kapaciteteve njerëzore për mbikëqyrjen e zbatimit të kontratave nga ana e
Autoriteteve Kontraktuese;
Mungesa e takimeve të përbashkëta ndërmjet institucioneve përgjegjëse në fushën e
prokurimit publik;
Mospublikimi i interpretimeve dhe monitorimeve nga ana e KRPP-së.
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Rekomandimet
Lëvizja FOL rekomandon që leximi i çmimeve të ofruara në procesin e hapjes së ofertave
të bëhet në zarf të veçantë jashtë formularit të dosjes dhe kopjeve të tyre, respektivisht
në një letër të veçantë;
Lëvizja FOL rekomandon që Autoritet Kontraktuese të lejojnë qasjen e mbikëqyrjes së
shoqërisë civile në procesin e prokurimit publik;
Lëvizja FOL i rekomandon OSHP-së dhe AK-së që të ndërmarrin masa ndëshkuese për
zyrtarët ë prokurimit, që bëjnë shkelje të qëllimshme të dispozitave ligjore dhe atyre të
rregulloreve;
Lëvizja FOL rekomandon Autoritetet Kontraktuese të raportojnë rastet në Prokurori kur
Operatorët Ekonomik, provojnë të bëjnë falsifikim të dokumenteve dhe mashtrimeve të
natyrave tjera;
Lëvizja FOL rekomandon se përveç AQP-së, Autoritetet Kontraktuese ta involvojnë edhe
Komisionin e Konkurrencës – në rast të tenderëve me çmim më të ulët sesa vlera e tregut
(që përmbajnë çmime që dëmtojnë konkurrencën);
FOL rekomandon që dosjet e tenderëve të thjeshtëzohen dhe hartimi i tyre të bëhet më
me kujdes, në mënyrë që të shmangen format e ndryshme të diskriminimit dhe trajtimit jo
të barabartë të ofertuesve, duke ndikuar në reduktimin e ankesave nga OE-ve.
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Falënderime
Publikimi i këtij Raporti u mundësua nga Mbrojtësit ë të Drejtave Civile 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 ë informacioneve dhe përpilimin ë këtij raporti. Të
gjitha Raportet e Lëvizjes FOL janë të publikuara në këtë web faqe: www.lëvizjafol.org

Rreth Lëvizjes FOL
Organizata është themeluar të mbështesë qytetarinë aktive, të rris transparencën dhe
llogaridhënien e institucioneve publike për të kontribuar në qeverisje të mirë dhe
parandalim të korrupsionit. Për ta përmbushur qëllimin, 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 zyrtarë, përbëjnë çështjet kryesore të punës së FOL.
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