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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: KUVENDI KOMUNAL MITROVICË 

Për Aktivitetin e Prokurimit: 642-19-4765-5-1-1 

Sa i përket tenderit për : Ndërtimi i shkolles fillore në fsh.GUSHAVC-Komuna e 
Mitrovices-Marrëveshtje mirëkuptimi me MASHT-in.. 

 

                               

 
1.  Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK 

 
___Astraplan SHPK & Arhiko.ING O.P ___ 

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj) 
 

____ Rr. Mehmet Gradica Hyr. 5/6, Bregu i Diellit, Prishtinë _______ 
(Adresa) 

Prishtinë 
 

(038 555 045   )                                                         (Numri i Faks-it)    038 555 045 
 

___ Florim Istrefi ___ 
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj) 

____ astra_plan@hotmail.com _____ 
(Adresa elektronike) 

 
 

____06.09.2019_______                             _________________________________ 
(Data e parashtrimit të kërkesës)                                            (Nënshkrimi dhe vula) 
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2. Identifikimi i avokatit 
 
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 
 

Publikimi i tenderit ka qene ne E-PROKURIM, publikimi i tenderit është bere me datën 22.07.2019 
ndërsa hapja e ofertave është me datën 16.08.2019 si kriter i tenderit tenderuesi i përgjegjshëm  
çmimi me i ulet. 

 
4.  Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet  
 
 

                 Po  
 

  
          
Jo 

X 
 

 
JO, hapja është bere përmes e-prokurimit

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

                 Po x 
 

  
          
Jo 
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6.  Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues 

 
 

Neni 7 i LPP-së - Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
Neni 59 i LPP-së - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve 
Neni 60 i LPP-së - Kriteret për Dhënien e Kontratës  

 
 
 
 
 
 
 
7.  Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet 
 
 
 
Neni 7 i LPP-së - Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi 
 
Autoriteti Kontraktues ka bere shkelej te nenit 7 pasi nuk i ka trajtuar te gjithë OE-t te barabart. 
Gjatë qasjes ne dokumente kemi vërejtur, se OE i rekomanduar për kontrate nuk ka plotësuar 
një sër kërkesash te dosjes se tenderit dhe te njoftimit për kontrate, siç janë:  
Kërkesat  mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, specifikat teknike si dhe paramasën 
dhe parallogarinë. 
Ne do te trajtojmë vetëm disa pika qe nuk donë asnjë koment ne kërkesën për ri-shqyrtim 
 
 
Nenit 59 i LPP-së - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve 
 
Autoriteti Kontraktues ka bere vlerësim te ofertave ne kundërshtim me nenin 59 e jo ne 
përputhje me nenin 59 duke bere shkelje flagrante te këtij neni, pasi qe ka vepruar ne 
kundërshtim me këtë nen saktësisht paragrafin 4 i cili thotë: citojmë paragrafin 4 te nenit 59 te 
LPP-s 
(“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.”) 
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OE i rekomanduar për kontratë, ka bere ndërhyrje ne disa pjese te paramases dhe ate si me 
poshtë: 

 Nuk ka vendosur çmim njësi ne dy pozicione (pjesa: C-SISTEMI I RADIATORËVE Pos.3 si 
dhe E-RRJETA E DRENAZHIMIT Pos.1.2 ), ne këto dy pozicione nuk ka vendosur çmimin 
njësi fare-vetëm kjo pike këtë OE e bene te pa përgjegjshëm 

 Ka vendosur kolona shtese te çmimet njësi. 
 Ka vendosur sasi ne kolonën e sasive qe është e ndaluar me LPP, ndërhyrja ne 

paramasë rreptësishtë. 
Me poshtë gjeni sasitë ne te cilat ka ndërhyrë: 

1. (I.1-Pos 1, ka vendosur sasinë 1). 
2. Te kanalizimi fekal ka vendosur sasitë nga 0 ne 1dhe ate disa pozicione me 

radhe). 
3. Tek pjesa A-TRUPAT NGROHËS DHE TUBACIONI pjesa A, pos. A.4 ka 

ndryshuar sasinë nga 10 ne 4 
4. Tek pjesa 5. Punët e Izolimit, Pos 5.1 ka ndryshuar sasinë nga 580 ne 169, pos 

5.2 ka ndryshuar sasinë nga 245 ne 170, pos 5.3 ka ndryshuar sasinë nga 16.2 
ne 171, pos 5.4 ka ndryshuar sasinë nga 580 ne 172, pos 5.5 ka ndryshuar 
sasinë nga 295 ne 173. 

5. Pjesa 7.-Punet e konstruksionit te kulmit nga çeliku, pos 7.5 ka ndryshuar 
sasinë nga 34.3 ne 544 

6. Te pjesa 8- Punët e zdrukthëtarisë pos 8.3(pika e fundit) ka ndryshuar sasinë 
nga 2 ne 4 

7. Pjesa B. Rrjeti i kanalizimit, pos 1.4 ka ndryshuar sasinë nga 19 ne 18, pos 1.5 
ka ndryshuar sasinë nga 3 ne 2. 
 

ndërsa për kundër këtij fakti AK-ja ka rekomanduar për kontrate OE, qe si ka plotësuar as 
kushtet administrative e lere me kërkesat e DT-s dhe njoftimit për kontrate, dhe bene shkelje 
te nenit 59 te LPP-s 
 
Neni 60 i LPP-së - Kriteret për Dhënien e Kontratës  
 
Autoriteti kontraktues   ka bere vlerësim te ofertave ne kundërshtim me nenin 60 e jo ne 
përputhje me kërkesën e DT-s dhe njoftimit për kontrate, duke bere shkelje flagrante te këtij 
neni, saktësisht paragrafin 1 i cili thotë: citojmë paragrafin 1 te nenit 60 te LPP-s 
(“1. Autoriteti kontraktues do t’ia jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar ose:  
1.1 tenderin e përgjegjshëm me çmimin më të ulët;  
1.2 tenderin ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kritereve dhe peshën që është”) 
 
Ne rastin konkret kushte për shpërblimin me kontrate ka qene: Tenderin e përgjegjshëm me 
çmimin më të ulët, qe ka te bej me piken 1.1 te këtij neni dhe AK-ja ka bere shkelje duke 
rekomanduar për kontrate një OE qe s’është i përgjegjshëm. 
 
Nga te gjitha te gjeturat ne këtë aktivitet te prokurimti munde te konstatojmë se komisioni 
vlerësues i AK-s ka bere shkelje te renda te LPP-s, dhe kërkojmë nga i Autoriteti 
Kontraktues k. Mitrovice qe ne përputhje me nenin 108A   ta beje Rishqyrtimin e 
vendimit te këtij Aktiviteti te Prokurimit dhe te na shpërblej me kontrate pasi qe e 
plotësojmë kushtin tenderi i përgjegjshëm me çmimin me te lire 
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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. 
 

Humbje kohës dhe humbja e vlerës se sigurimit te tenderit, dhe humbja e fitimit sepse 
nga hapja e ofertave si dhe sa shihet nga qasja ne dokumente ne jemi tenderi i 
përgjegjshëm me çmimin me te lire, dhe po ashtu jemi nen buxhetin e parapare  te -se. 

 
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.  


