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Grup i Operatorëve Ekonomik: LINDI MARKINGS SH.P.K.; BENI COM SH.P.K., Vitomeric Rejoni 3, 30 000, Pejë
Për:

Operatorëve Ekonomik
Të gjitha palëve të interesuar

Nga:

Astrit Mullabazi, Menaxher i Zyrës së Prokurimit

Lënda:

VENDIM për Rishqyrtim të Kërkesës

Datë:

18.05.2022

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:
16.05.2022, të parashtruar nga Grup i Operatorëve Ekonomik: LINDI MARKINGS SH.P.K.;
BENI - COM SH.P.K. me adresë në Pejë, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull:
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE, me Numër të prokurimit:
623-22-1304-5-2-1, Numër i brendshëm: 623-22-001-5-2-1, nxjerr:

VENDIM
I.

REFUZOHET si e pa bazuar kërkesa e parashtruar nga Grup i Operatorëve Ekonomik:
LINDI MARKINGS SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K. me adresë në Pejë, lidhur me
aktivitetin e prokurimit me titull: SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I
RRUGËVE, me Numër të prokurimit: 623-22-1304-5-2-1, Numër i brendshëm: 623-22001-5-2-1, kundër Njoftimit mbi vendimin e AK – së, të datës: 11.05.2022, të publikuar në
ueb – faqe: https://e-prokurimi.rks-gov.net.

II.

Autoriteti Kontraktues vendos të vazhdoj me Njoftim Mbi Vendimin e Autoritet
Kontraktues për aktivitetin e prokurimit: SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE
VERTIKAL I RRUGËVE, me Numër të prokurimit: 623-22-1304-5-2-1, Numër i
brendshëm: 623-22-001-5-2-1.

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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ARSYETIM
Grup i Operatorëve Ekonomik: LINDI MARKINGS SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K. me adresë
në Pejë, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE
VERTIKAL I RRUGËVE, me Numër të prokurimit: 623-22-1304-5-2-1, Numër i brendshëm:
623-22-001-5-2-1, kundër Njoftimit mbi vendimin e AK – së, të datës: 11.05.2022, të publikuar në
ueb – faqe: https://e-prokurimi.rks-gov.net, ka bërë Kërkesë për Rishqyrtim me datë: 16.05.2022,
sipas nenit 108/A, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) me Nr. 04/L-042.
BAZA LIGJORE PËR REFUZIM TË KËRKESËS
PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 1:

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 1:
Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, pasi që ju keni ofruar listën e
punëve të kryera në të cilën keni theksuar se posedoni gjithsej tetë (8) kontrata dhe nga to
janë vetëm tri (3) kontrata ne periudhën e shkuar tre (3) vjeçare para njoftimit për kontratë.
Vlera e këtyre tri (3) kontratave është: 223,238.62 € (dyqind e njëzet e tremijë e dyqind e
tridhjetë e tetë euro e gjashtëdhjet e dy cent) pra me listën e paraqitur ju nuk keni arritur të
dëshmoni që e plotësoni kriterin : Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale
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Dëshmia: Lista e Kontratave

Së këndejmi sipas RRUOPP kemi rastin e njëjtë sikur rasti i juaj që nuk e keni
dëshmuar me listën e punëve të kryera se ju e dëshmoni sipas kërkesës 3 neni 9.1
dhe 9.2, ky udhëzim na obligon të refuzojmë tenderin pa kërkuar informacione të
mëtutjeshme.

Andaj pretendimi juaj në këtë pikë është i pabazuara.
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PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 2:

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 2:
Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, pasi që ju keni dorëzuar një album
me fotografi gjatë kryerjes së punëve nëpër terren të pa nënshkruar dhe të pa vulosur dhe
po e quani katalog, ndërsa ne kemi kerkuar si vijon:
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Ndërsa sa i përket çështjes se UA09/2017 i Ministrisë së Infrastrukturës, ne nuk kemi
kerkuar të bashkëngjitet udhëzimi por katalogu i kompanisë i nënshkruar dhe i vulosur
për arsye se gjate porosive te ndryshme Menaxheri i kontratës porosinë e bene ne baze te
kodeve-numrave apo shifrave tjera ne katalogun e OE qe do te lidhe kontratë me AK:
Komuna e Rahovecit.
Andaj pretendimi juaj në këtë pikë është i pabazuara.
PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 3:

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 3:
Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar:
Sa i përket kësaj pike, nga kërkesa 5c është kerkuar dëshmia 5c ku ne mënyre specifike
kemi kerkuar qe Të prezantohet plani për menaxhim te trafikut i nënshkruar nga
Inxhinieri ose Bachelor i Komunikacionit dhe përpilohet për rastin specifik-qyteti i
Rahovecit. Pra ju e keni dorëzuar një plan te menaxhimit te trafikut por që nuk ka të bëjë
me rastin specific Komuna e Rahovecit, dhe si I tille nuk e plotëson ketë kërkesë te
dosjes se tenderit.

Andaj pretendimi juaj në këtë pikë është i pabazuara.
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PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 4:

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 4:
Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, pasi që Operatori Ekonomik i
rekomanduar për kontratë, ka prezantuar listën e punëtorëve/stafit teknik, në të cilat janë
te prezantuar stafi i përhershëm, stafi menaxherial dhe të punëtorëve prej: Shtatë (7)
punëtor të nënshkruar dhe te vulosur nga Operatori Ekonomik, ne pajtim me Kërkesën
1 / Dëshminë 1, të Kapacitetit teknik dhe profesional sipas FDT-së
Për këtë çështje ka vendim edhe nga Organi Shqyrtues i Prokurimit, si për shembull
vendimi nr. 710/19.
Andaj pretendimi juaj në këtë pikë është i pabazuara.
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PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 5:

PËRGJIGJE PËR PRETENDIMI ANKIMOR Nr. 5:
Ju sqarojmë se ky pretendim i juaj është i pabazuar, për pikë që ju pretendoni që OE i
rekomanduar për kontrate ka dorëzuar katalog me kode të cilat nuk janë sipas udhëzimit
administrative ju sqarojmë se:
-

Ne nuk kemi kerkuar qe katalogu i Operatoreve Ekonomik te jete i njëjte me
udhëzimin e Ministrisë se Infrastrukturës sepse siç e cekem me larte duhet te
prezantohet katalogu i kompanisë i nënshkruar dhe i vulosur për arsye se gjate
porosive te ndryshme Menaxheri i kontratës porosinë e bene ne baze te kodevenumrave apo shifrave tjera ne katalogun e OE qe do te lidhe kontratë me AK:
Komuna e Rahovecit.

Andaj pretendimi juaj në këtë pikë është i pabazuara.
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Nga konstatimet e lartëcekur u vendos si në dispozitave të këtij Vendimi.
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/L068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.
KËSHILLË JURIDIKE:
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.
Vendimi Publikohet:
Në platformën elektronike në adresën: https://e-prokurimi.rks-gov.net

Astrit Mullabazi
Menaxher i Zyrës se Prokurimit
Komuna e Rahovecit
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