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Për: 

Operatorë Ekonomik: Besnik E. Hoti, N.SH.H. “ZONA PARK” 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: 15.11.2021 

 

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

10.2) 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 8.1.2) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të aprovuara nga Komisioni 

Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas Kërkesës për Rishqyrtim, të datës: 

12.11.2021, të parashtruar nga Operatori Ekonomik: Besnik E. Hoti, N.SH.H. “ZONA PARK” 

me adresë në Prizren, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: PASTRIMI DHE 

MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS – RITENDERIM, me 

Numër të prokurimit: 623-21-8508-2-1-1, Numër i brendshëm: 623-21-024-2-1-1, nxjerr: 
 

 

VENDIM 
 

I. APROVOHET si pjesërisht e bazuar kërkesa e parashtruar nga Operatori Ekonomik: 

Besnik E. Hoti, N.SH.H. “ZONA PARK” me adresë në Prizren, lidhur me aktivitetin e 

prokurimit me titull: PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË 

OBJEKTEVE TË KOMUNËS – RITENDERIM, me Numër të prokurimit: 623-21-

8508-2-1-1, Numër i brendshëm: 623-21-024-2-1-1, kundër Njoftimit për Kontratë, të 

datës: 01.11.2021, të publikuar në web – faqe: https://e-prokurimi.rks-gov.net.  
 

II. Duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave, pika 

II. Kurdo qe miratimi  i kërkesës ndërlidhet me njoftimet për kontratë, dokumentet e 

tenderit, Autoriteti Kontraktues do te beje publikimin e Njoftimit për korrigjim te gabimeve,  

duke përdorur formularin B54. 
 

III. Vërejtje: Komuna do të bëjë korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara sipas Ligjit 

të Prokurimit Publik për Pretendimet ankimore qe janë pjesërisht të bazuar.   
 

IV. 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. 

 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA E RAHOVECIT  
OPSTINA ORAHOVAC  

MUNICIPALITY OF RAHOVEC    

https://e-prokurimi.rks-gov.net/
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A R S Y E T I M 
 

 

Operatori Ekonomik: Besnik E. Hoti, N.SH.H. “ZONA PARK” me adresë në Prizren, lidhur me 

aktivitetin e prokurimit me titull: PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË 

OBJEKTEVE TË KOMUNËS – RITENDERIM, me Numër të prokurimit: 623-21-8508-2-1-1, 

Numër i brendshëm: 623-21-024-2-1-1, kundër Njoftimit për Kontratë, të datës: 01.11.2021, të 

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

12.11.2021, sipas nenit 108/A, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) me Nr. 04/L-042.   
    

 

BAZA LIGJORE TË KËRKESËS 
 

PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 1: 
 

 
 

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 1:  
 

Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është pjesërisht i bazuar, pasi që kemi bërë një 

lëshim teknik lidhur me Kërkesën Nr. 1 të Kapaciteti teknik dhe professional, ku me 

formularin: B54 Formulari standard për korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e 

publikuara, do të bëhet Korrigjimi i Kërkesës:  

NË VEND TË: 

Kërkesa 1: Numri i punëtorëve të angazhuar në këtë projekt, minimum. 25 punëtor 

me të dhënat në vijim   Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperienca 

(vite) dhe pozicioni në kompani. 

Dëshmia 1: Lista e numrit të punëtorëve të angazhohen për kryerjen e punëve, 

minimum. 25 punëtor me të dhënat në vijim   Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, 

profesioni, eksperienca (vite) dhe pozicioni në kompani – duhet të dorëzohet në 

origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik.     
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DO TË PËRMIRËSOHET ME: 

Kërkesa 1: Numri i punëtorëve të angazhuar në këtë projekt, minimum. 25 punëtor 

me të dhënat në vijim   Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperienca 

(vite) dhe pozicioni në kompani. 

Dëshmia 1: Lista e numrit të punëtorëve të angazhohen për kryerjen e punëve, 

minimum. 25 punëtor me të dhënat në vijim   Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, 

profesioni, eksperienca (vite) dhe pozicioni në kompani – duhet të dorëzohet në 

origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik.  

Shënim: Kjo kërkesë duhet te plotësohet, për Lot 1 dhe Lot 3,  

Në rast se operatori ekonomik dorëzon tender për Dy (2) Lote, vlen vetëm vlera e 

kërkuar sipas Kërkesës Nr. 1 e cila duhet të përmbushet nga OE.     

  

PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 2: 

 

 

 

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 2:  
 

Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, pasi që Autoriteti Kontraktues: 

Komuna e Rahovecit, e ka vendosur këtë kriter me qëllim të mbrojtjes sociale të punëtorëve 

dhe do të mbetet i pandryshueshëm. 

Ky kriter ka qenë i vendosur edhe ne te njëjtin aktivitet te prokurimit, te publikuar ne vitin 

2018 nga AK: Komuna e Rahovecit, ku fitues i kësaj kontrate ishte kompania juaj.      
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PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 3: 

 
 

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 3:  
 

Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, pasi që Autoriteti Kontraktues: 

Komuna e Rahovecit, e ka vendosur këtë kriter me qëllim të vetëm kalkulimin te një analize 

të çmimit të ofruar sipas Specifikave dhe Përshkrimit të çmimeve, ky kriter sipas LPP-së 

nuk është diskriminues.    
 

PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 4: 

 

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 4:  
 

Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, pasi që AK: Komuna e Rahovecit, 

kriterin që Automjetet te jenë valide (me afat te Regjistrimit) është bazuar sipas Ligjit te 

Prokurimit Publik.  

 

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.  

                                                                                                       Astrit Mullabazi   

                                                                                           Menaxher i Zyrës se Prokurimit 

                                                                                              Komuna e Rahovecit  


