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KËRKESË PËR RISHQYRTIM 
Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, 

ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 

Për: (KOMUNA E MAMUSHËS)  
Për Aktivitetin e Prokurimit: (Furnizimi me kamera  të sigurisë dhe materiale  për 
funksionalizimin e rrjetit të kamerave””). 

Sa i përket tenderit për Furnizimi me kamera  të sigurisë dhe materiale  për funksionalizimin e 
rrjetit të kamerave”: 626-22-011-1-3-6 

 
1.  Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK 
 
______CIMI@ELECTRONIC SHPK   _____________________________________ 
 (Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj) 
 
___________SKENDERAJ ___________________________________________ 
 (Adresa) 
__________________________________              ________________________________ 
(Vendi)                                                                              (Kodi postar) 
 ______+383 44 712 720____________               ________________________________ 
(Numri Telefonit)                                                         (Numri i Faks-it) 
 
______Misim Vojvoda ______________________________________________________ 
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj) 
____cimielectronicshpk@gmail.com______ 
(Adresa elektronike) 
  
 
_______11.04.2022__________                             _________________________________ 
(Data e parashtrimit të kërkesës)                                            (Nënshkrimi dhe vula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifikimi i avokatit 
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Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse 
kërkesa  parashtrohet  përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e 
përfaqësimit me PROKURË. 
 
Shëno të dhënat si në vijim:  
 
_________________________________________________________________________ 
(Emri i avokatit) 
 
_________________________________________________________________________ 
(Adresa e plotë) 
 
________________________________                 __________________________________ 
(Numri i Telefonit)                                                       (Numri i faks-it) 
 
________________________________ 
(Adresa elektronike) 
 
_______________________________                     ________________________________ 
(Data e parashtrimit të kërkesës)                                            (Nënshkrimi dhe vula) 
 
 
 
3.  Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit 
 
[Shëno një përshkrim te shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën  është publikuar “ Njoftimi  
për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs te projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të 
Kontratës”,“Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim te 
aktivitetit te prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e 
fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]: 
 

1. Njoftimi për kontrat : 21.03.2022 
2. Njoftimi per vendimin : 08.04.202 

 
 
4.  Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet  
 
A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht 
ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.  
 
                 Po X 

 

            Jo  
 

 
Data e Hapjes se tenderve :29.03.2022  ora 14:30 
Njoftimi i fundit per rekomandim nga ana e AK-se i dt. 08.04.2022 
 

 
 
 
 
 
5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet 
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A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në 
aktivitetin e prokurimit ?                                                            
                 Po X 

 

            Jo  
 

 
 
 
6.  Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues 

 
Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti 
Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, 
dhe nëse aplikohet  gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e 
Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo 
Njoftimit për Anulim. 
 

Ligji Nr. 04/L-042 Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 
05/L-092 

1. Neni 1 i LPP-së 
2. Neni 7 LPP-së 
3. Neni 59 LPP-së 
4. Neni 60 LPP-së 

 
 

 
 
 
7.  Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet 
 
Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. 
Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin 
secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim. 
 
             Kundër njoftimit për dhënje të kontratës të  AK-së      KOMUNA E MAMUSHËS  të  

dt. 08.04.2022, ne si OE,  pjesemarrës në aktivitetin e prokurimit “Furnizimi me kamera  të 

sigurisë dhe materiale  për funksionalizimin e rrjetit të kamerave”: “ me Nr.të  Prokurimit:  

626-22-011-1-3-6 , në afatinë  e paraparë lig jor parashtrojmë këtë kërkesë për rishqyrtim 

dhe atë për shkak se Autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të nenit 1,7,59,60. të LPP-së 

dhe mos zbatimit te lig jit kërkes për informata shtesë . 

Autoriteti kontraktues- KOMUNA E MAMUSHËS   me rastin e vlerësimit të këtij aktiviteti të 

prokurimit të sipërtheksuar më lartë ka bërë shkelje të neneve  të  cekura LPP-së,sepse 

në rastin konkret na ka diskriminuar neve si ofertues i përgjesgjshëm  ndërsa në anën 

tjetër ka favorizuar  kompani të tjera    ”, 

Bazuar në njoftimin për dhënje të dt. 08.04.2022 , AK , ka shpallur fitues kompanin FATI 

NET  SHPK , kurse ne njoftimin për eleminim për kompanin tonë ka dhënë arsyetimin 

se :  



4/3 

 
 

Andaj duke u bazuar në vendimin e AK , ne kemi analizuar dosjen dhe dokumentacionin 

qe kemi ofertuar për AK ,  andaj ky pretendim i juaji nuk qendron pasi qe ne ju 

garantojm dhe deshmojm se këtë kusht e kemi plotsuar ku kemi  bashkangjitur edhe 

deshmi . 

 

Dokumenti g jendet :  

 

Pasi ta hapni kete dokument ju shfaqet : 
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Ne vlersojm dhe besojm se ky dokument i bashkangjitur e hedh posht pretendimin e 

komisionit vlersus per refuzim diskualifikim në këtë aktivitet . 

 

Ne kërkojm nga ana juaj ta zbatoni Lpp , lidhur me rivlersim të aktivitetit dhe ti merrni 

përbazë deshmit e prezantuara . 

 

Bazuar ne të g jeturat ne kemi vendosur për kërkes për rishyrtim pran Ak , nese kerkesa 

nuk mirret parasysh ne do ti drejtohemi edhe OSHP me deshmi shtes. 

 

Ne besojm se zyra e prokurimit duhet ti marr për bazë pretendimet tona ti analizoj dhe 

vlersoj drejt dhe landen ta kthej ne rivlersim dhe të shpall fituese kompanin tonë , në të 

kunderten ne do ti drejtohemi OSHP ,  
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Nga sa u tha më lartë rezulton se autoriteti kontraktues me rastin e rekomandimit për 

shpërblim me kontratë në këtë aktivitet të prokurimit ka bërë  shkelje të rregullave të 

LPP 

Nga të cekuirat më lart i propozojë Autoritetit Kontraktues që kërkesën tonë t’a 

APROVOJE si të bazuar dhe ta ANULOJE njoftimin për dhënje të kontratës të 

dt.08.04.2022, dhe të na rekomandojë kompaninë tonë për shpërblim me kontratë.Në 

të kundërtën ne do t’i drejtohemi OSHP-së e sipas nevoje edhe Gjykatës kompetente. 

  
 
8. Dëmet materiale 
 
Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme 
materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim. 
 
 

Së pari vlersime te tilla jo te drejta , po na shkaktojn demtim imazhi të bashkpuntoret 
tanë  , të cilet po hezitojn të jenë pjesë e proceseve në prokurim publik , e kjo është shum 
shqetsuese , 
Demtimi tjter material në humbje kohe duke shfrytzuar komplet potencialin njerzor si 
dhe demtim material tjter siq janë shpenzime administrative . 
Demtim imazhi . 

 
9.  Lista e dokumenteve (dëshmive) të bashkangjitura 
 
Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:   

a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të 
Projektimit. 

b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për 
Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.  

c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit  të 
pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim. 

d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.  
 
 


