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Për: 

“Limit L & B” Sh.p.k. me adresë në Prizren        

Operatorëve Ekonomik 

Të gjitha palëve të interesuar    

Nga: Astrit Mullabazi, Menaxher i Zyrës së Prokurimit  

Lënda: VENDIM për Rishqyrtim të Kërkesës  

Datë: 23.06.2020 

 

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Rahovecit, në mbështetje të nenit 108/A 

(paragrafi 10.1) 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, 

duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.1) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të 

aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas Kërkesës për 

Rishqyrtim të datës: 22.06.2020, të parashtruar nga Operatori Ekonomik: “Limit L & B” 

Sh.p.k. me adresë në Prizren, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: SINJALIZIMI 

HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT, me 

Numër të prokurimit: 623-20-1193-5-2-1, Nr. i brendshëm: 623-20-013-5-2-1, nxjerr: 
 

 

VENDIM 
 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesa të parashtruar nga Operatori Ekonomik: “Limit 

L & B” Sh.p.k. me adresë në Prizren, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: 

SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE NË KOMUNËN 

E RAHOVECIT, me Numër të prokurimit: 623-20-1193-5-2-1, Nr. i brendshëm: 623-

20-013-5-2-1, kundër Njoftimit për Kontratë, të datës: 17.06.2020, të publikuar në web 

– faqe: https://e-prokurimi.rks-gov.net. 
 

II. Autoriteti Kontraktues vendos të vazhdoj me Njoftim për Kontratë për aktivitetin e 

prokurimit: SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE NË 

KOMUNËN E RAHOVECIT, me Numër të prokurimit: 623-20-1193-5-2-1, Nr. i 

brendshëm: 623-20-013-5-2-1.    
 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në 

platformën elektronik në adresën: https://e-prokurimi.rks-gov.net.  
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A r s y e t i m 
 

Operatori Ekonomik: “Limit L & B” Sh.p.k. me adresë në Prizren, lidhur me aktivitetin e 

prokurimit me titull: SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE NË 

KOMUNËN E RAHOVECIT, me Numër të prokurimit: 623-20-1193-5-2-1, Nr. i 

brendshëm: 623-20-013-5-2-1, kundër Njoftimit për Kontratë, të datës: 17.06.2020, të 

publikuar në web – faqe: https://e-prokurimi.rks-gov.net, ka bërë Kërkesë për Rishqyrtim me 

datë: 17.06.2020, sipas nenit 108/A, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) me Nr. 04/L-042.   
     

Baza Ligjore për refuzim të kërkesës 
 

 

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMORE.  
 

Lidhur me pretendimin ankimor të Operatorit Ekonomik: “Limit L & B” sh.p.k.  me adresë 

në Prizren, se Operatori Ekonomik fitues nuk e ka plotësuar kërkesën nr. 2 e kërkuar në 

pikën 9.1&9.2 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale:  

Kërkesa 2: Menaxheri i Projektit – Inxhinier i Diplomuar i Komunikacionit ose Master, 

me përvojë pune min. 5 vite pas diplomimit.   

Ju sqarojmë se edhe pas rishqyrtimit të dokumentacioneve lidhur me këtë kërkesë Operatori 

Ekonomik fitues e ka plotësuar këtë kërkesë konform dosjes së tenderit dhe njoftimit për 

kontratë. Diploma e prezantuar e Menaxherit të projektit nga Operatori ekonomik i shpallur 

fitues ju mund të shihni se Inxhinieri i prezantuar nga Operatori Ekonomik ka diplomë në 

Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike – Drejtimi Komunikacion, nga dokumentet (kopja e 

diplomës) e prezantuar shihet që ka përfunduar studimet me datë: 19/06/2006. 

Nga ajo qe u tha me lartë Inxhinieri i prezantuar i plotëson dhe thirrjen akademike të kërkuar 

në Dosjen e tenderit dhe njoftimit për kontratë, po ashtu edhe përvojën e kërkuar. 
 

 

Ju sqarojmë se linkun e ueb faqes te Fakulteti të Inxhinierisë Mekanike: https://fim.uni-

pr.edu/Departamentet.aspx  janë këto programet apo departamentet:   
 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike aktualisht është i ndarë në 7 programe studimore në nivelin 

Bachelor dhe Master: 

       - Prodhimtari dhe Automatizim, 

       - Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, 

       - Konstruksione dhe Mekanizim, 

       - Komunikacion, 

       - Mekatronikë, 

       - Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment dhe 

       - Sistemet e Burimeve të Ripërtërishme.  
       

Prandaj ky pretendim është i pabazuar dhe i pa mbështetur në ndonjë fakt apo dëshmi konkrete. 
 

Kjo procedurë është trajtuar konform Ligjit Nr. 04/042, Ligji për Prokurimin Publik ne 

Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 

dhe ligjin Nr. 05/L-92.  
 

Kundër këtij vendimi të AK–së ju munde të paraqitni ankesë pranë OSHP–së në pajtim me 

nenin 109 të LPP–së. Ankesa pranë OSHP–së duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) ditëve pas 

vendimit të lëshuar nga Autoriteti Kontraktues.      
 

 

                                                                                         Astrit Mullabazi   

                                                                                                 Menaxher i Zyrës se Prokurimit 

                                                                                              Komuna e Rahovecit 
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