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ORGANI  SHQYRTUES  I  PROKURIMIT 
 

Për: KOMUNA SUHAREKË  

 

Për Aktivitetin e Prokurimit: 

Nr1 i prokurimit 624-20-5011-1-2-1 

Nr i brendshëm 624-20-80-121 

 

Sa i përket tenderit për  

Blerja e Softwerit për Menagjimin e Performances dhe Softwerit për Arkiven Elektronike si 

dhe shërbime të digjitalizimit të Arkivës  

 

 

ANKESË 
 

 

1.  Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK 

 

Arianit R. Bytyqi B.I. , N.T.SH. “UNISOFT” 
_________________________________________________________________________________ 

 (Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj) 

 

Rr. “Muharrem Fejza”, Obj. E, Nr. 8 
_________________________________________________________________________________ 

 (Adresa) 

 

Prishtinë, Kosovë     10000 
_________________________________________________________________________________                                  _____________________________________________________________________________ 

(Vendi)                                                                              (Kodi postar) 
 

+383 44 250 052 
_________________________________________________________________________________                                  _____________________________________________________________________________ 

 (Numri Telefonit)                                                         (Numri i Faks-it) 
 

Arianit Bytyqi 
____________________________________________________________________________________ 

 (Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj) 
 

info@unisoft-rks.com 
____________________________________________________________________________________ 

 (Adresa elektronike)  
 

05/10/2020 
_________________________________________________________________________________                                  _____________________________________________________________________________ 

 (Data e parashtrimit të kërkesës)                                            ( 

 

                                                 
1 Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit  
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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 

 

[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]: 

 

Lloji i dokumentit Data e publikuar 

B05 Njoftim per Kontrat 07.09.2020 00:00 

Kërkesë për informacione shtesë 21.09.2020  

Sqarimi i informacioneve shtese 24.09.2020    

Kërkesa per Rishqyrtim  23.08.2020  

Vendimi i AK per Kerkesen per Rishqyrtim 28.09.2020 15:45   
 

 

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  
 

            Jo  
 

 

 

Ankesa dorëzohet në OSHP, pas marrjes se vendimit të kërkesës për Rishqyrtim.  

 

 

 

 

https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=433490
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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  
 

 

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. 

 

 

Konsiderojmë se Autoriteti Kontraktues ka proceduar në kundërshtim me:  

- Neni 1 – paragrafi 1 

- Neni 7 – paragrafi 1,2,3,4,6  

 

 

 

 

 

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. 

 

Neni 1 – paragrafi 1 - Ligjit Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 
04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 

 
Neni 1 

Qëllimi 

- Qëllimi i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të 
shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të 
tjera të  autoriteteve  kontraktuese  në  Kosovë  duke  përcaktuar  kushtet  dhe  rregullat  që  
do  të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet 
që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet 
kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin 
pjesë ose interesohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me 
fondet dhe/ose burimet e tilla. 

 

Deklarata, Faktet dhe argumentet: 

Ne konstatojmë që kjo dispozitë e LPP është shkelur pasi AK - KK Suharekë  nuk ka 

trajtuar ne parim RROUP dhe LLP sipas nenit 1.   

Ne si OE Arianit R. Bytyqi B.I. N.T.SH. UNISOFT kemi veprimtari të njejtë për kërkesat 

të cilat janë kërkuar në aneksin 1 tek specifikacioni teknik. Kemi ekipe e cila është 

profesionale për kryerjen e shërbimeve të njejta. Kemi referenca dhe kontrata me 

institucione te shumta publike për zhvillim softueri. AK – KK Suhareke me vendosjen e 

kritereve ne kete projekt, ka krijuar rrethana të cilat shumë OE nuk do të mund të ofrojne 

as ofertën, pasi kriteret dhe niveli i kërkesave janë ne disbalance me punët të cilat duhet të 
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kryhen në këtë projekt.  
 

 

 

Neni 7 – paragrafi 1,2,3,4,5,6,7 - Ligjit Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me 
Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 
 
Neni 7 
Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi 

 

Deklarata, Faktet dhe argumentet: 

Ne konstatojmë që kjo dispozitë e LPP është shkelur pasi AK - KK Suharekë ka krijuar 

rretha të cilat i ka vendosur në projekt si kërkesa administrative dheme kërkesat 

administrative ka favorizuar një OE ndërsa ka diskriminuar të gjithë OE tjerë të  cilat 

merren me fushëveprimin e njejtë. Ne kemi kërkuar nga AK – KK Suhareke Kerkese per 

Informacione shtese dhe kemi kërkuar nga AK-KK Suhareke që ti ndryshoj kërkesat 

administrative të projektit të cilat janë në secilin kriter të tejkaluara dhe në undërshtim me 

nenin 7 të LPP-se.  

 

Bashkangjitur kerkesat per informacone shtese per kriteret te cilat jane diskriminuese. 

 
Blerja e Softwerit për Menagjimin e Performances dhe Softwerit për Arkiven Elektronike 

si dhe shërbime të digjitalizimit të Arkivës, 624-20-5011-1-2-1 

Referimi1 : Dosja Tenderit – Kerkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale 
9.1 & 9.2 
Kërkesa 1  Operatori Ekonomik duhet te ofroje dëshmi se ka realizuar te pakten nga dy 

sistem ne institucione komunale ne Republiken e Kosoves (nje per arkive elektronike dhe ne 

për e-transparence) në tre vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për kontrate  ne 

vlerën prej së  paku   90.000,00 euro, ku përfshihen titujt e projekteve, vlera, numri, data e 

kontraktimit  DHE dëshmi për përfundimin me suksese te këtyre projekteve.    

Dëshmia 1  Te dorëzoni listën në origjinal e vulosur dhe nënshkruar nga OE per projektet e 

realizuara sipas kerkeses ne tre vitet e shkuara nga data e publikimit te njoftimit për 

kontrate, DHE dëshmitë e përfundimit   Referenca ose procesverbalie te pranimit teknik.   

    
Pyetja1: A mundet që autoriteti kontraktues ta largoje këresën për dy sisteme të 
ngjashme të cilat janë realizuar në institucionet komunale në Re[publiken e 
Kosoves (arkiv elektornike dhe nje per e-transparence) pasi kjo kufizon numrin 
e ofertueseve dhe i njejta kerkese favorizon vetem nje OE i cili posedon keto 
referenca.  
 
Referimi2 : Dosja Tenderit – Kerkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale 
9.1 & 9.2 
1.1. Një Menaxher Projekti 

  a. Të ketë përvojë pune min. 5 vjeçare,   

b. Të jetë i  e diplomuar në shkenca kompjuterike, ose inxhinieri softuerike, ose 

inxhinieri kompjuterike.  

 c. Të jetë i  e certifikuar ne menaxhim projektesh nga PRINCE2 ose Comptia   

Project+ Certified ose SCRUM Master,   

d. Të jetë i  e certifikuar per Aplikacione ne Ueb nga Microsoft ose organizate 

ekuivalente,  

 e. Të jetë i  e certifikuar per Aplikacione ne HMTL5 with JavaScript and CSS3 nga 

Microsoft ose organizate ekuivalente.   

 

Deshmia : Përvojë pune si Menaxher Projekti min. 3 projekte.  
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1.1. Një Menaxher Projekti   

 a. CV,  b. Kopjen e diplomes universitare master ne shkenca kompjuterike, ose 

inxhinieri softuerike, ose inxhinieri kompjuterike,  

 c. Kopjen e certifikimit per PRINCE2 ose Comptia   Project+ Certified ose SCRUM 

Master,  

 d. Kopjen e certifikimit per Aplikacione ne Ueb nga Microsoft ose organizate 

ekuivalente,  

 e. Kopjen e certifikimit per Aplikacione ne HMTL5 with JavaScript and CSS3 nga 

Microsoft ose organizate ekuivalente, 

  f. Referencë nga punëdhënësi, duke specifikuar titullin e projektit, numrin e 

prokurimit ne të cilin ka qene i e angazhuar si Menaxher Projekti,   

 

Pyetja2: A mundet që autoriteti kontraktues ta largoje kërkesën dhe dëshmitë 
për pikat d. dhe e. Kopjen e certifikimit per Aplikacione ne Ueb nga Microsoft 
ose organizate ekuivalente, Kopjen e certifikimit per Aplikacione ne HMTL5 with 
JavaScript and CSS3 nga Microsoft ose organizate ekuivalente, pasi këto 
kërkesa janë diskriminuese. 
 
  
Referimi3 : Dosja Tenderit – Kerkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale 
9.1 & 9.2 
1.2. Një Ekspert për Data Bazë  

 a. Te kete përvojë pune min. 5 vjeçare,  

 b. Të jetë i  e diplomuar në shkenca kompjuterike, ose inxhinieri softuerike, ose 

inxhinieri kompjuterike,   

c. Të jetë i  e certifikuar si Specialist per implementim dhe mirembajtje te bazave te te 

dhenave SQL nga Microsoft ose organizate ekuivalente,   

d.  Të jetë i  e certifikuar si Specialist ne .Net nga Microsoft ose organizate ekuivalente,   

e. Përvojë pune si eskpert per data baze min. 3 projekte. 

1.2. Një Ekspert për Data Bazë   

 a. CV,  b. Kopjen e diplomes universitare min. Bachelor në shkenca kompjuterike, ose 

inxhinieri softuerike, ose inxhinieri kompjuterike,   

 

c. Kopjen e certifikimit si Specialist ne implementim dhe mirembajtje te bazave te te 

dhenave SQL nga Microsoft ose organizate ekuivalente, 

  d.  Kopjen e certifikimit si Specialist ne .Net nga Microsoft ose organizate ekuivalente,  

 f. Referencë nga punëdhënësi, duke specifikuar titullin e projektit, numrin e 

prokurimit ne të cilin ka qene i  e angazhuar si Ekspert për Data Bazë.     

Pyetja3: A mundet që autoriteti kontraktues ta largoje kërkesën dhe dëshmitë për 
pikat c. dhe d. Kopjen e certifikimit si Specialist ne implementim dhe mirembajtje 
te bazave te te dhenave SQL nga Microsoft ose organizate ekuivalente, Kopjen e 
certifikimit si Specialist ne .Net nga Microsoft ose organizate ekuivalente, pasi 
këto kërkesa janë diskriminuese. 
 
Referimi4 : Dosja Tenderit – Kerkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale 
9.1 & 9.2 
1.3. Një Arkitekt sistemi  a.  Te kete përvojë pune min. 5 vjeçare,   

b. Të jetë i  e diplomuar në shkenca kompjuterike, ose inxhinieri softuerike, ose 

inxhinieri kompjuterike,  

 c.Të jetë i  e certifikuar ne ASP .Net nga Microsoft ose organizate ekuivalente,   

d. Përvojë pune si arkitekt sistemi min. 3 projekte.   

Pyetja4: A mundet që autoriteti kontraktues ta largoje kërkesën dhe dëshmitë për 
pikat c. Kopjen e certifikimit certifikuar ne ASP .Net nga Microsoft ose organizate 
ekuivalente, pasi këto kërkesa janë diskriminuese. 
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Referimi5 : Dosja Tenderit – Kerkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale 
9.1 & 9.2 
Një Ekpsert Dizajni për UI  UX   

a. Te kete përvojë pune min. 5 vjeçare,   

b. Të jetë i  e diplomuar për Dizajnit Grafik.  c. Përvojë pune si Ekpsert Dizajni për UI  

UX min. 2 projekte.   

1.5. Një Ekpsert Dizajni për UI  UX  a. CV,  b. Kopjen e diplomes universitare min. Bachelor 

ne Dizajn Grafik,  c. Referencë nga punëdhënësi, duke specifikuar titullin e projektit, 

numrin e prokurimit ne të cilin ka qene i  e angazhuar si Ekpsert Dizajni për UI  UX.   
Pyetja5: A mundet që autoriteti kontraktues ta largoje kërkesën dhe dëshmitë për 
pikat b., pasi këto kërkesa janë diskriminuese. 
 
 
Referimi6 : Dosja Tenderit – Kerkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale 
9.1 & 9.2 
1.6. Një ekspert per kontrollë të cilësisë dhe auditim projekti  a. Te kete përvojë pune min. 

10 vjeçare,   

b. Të jetë i  e diplomuar në shkenca kompjuterike dhe  ose inxhinieri.  

 c. Përvojë pune si ekspert per kontrollë të cilësisë dhe auditim min. 5 projekte. 

1.6. Një ekspert per kontrollë të cilësisë dhe auditim projekti  a. CV,  b. Kopjen e diplomes 

universitare min. master ne shkenca kompjuterike, ose inxhinieri softuerike, ose inxhinieri 

kompjuterike,  c. Referencë nga punëdhënësi, duke specifikuar titullin e projektit, numrin e 

prokurimit ne të cilin ka qene i  e angazhuar si ekspert per kontrollë të cilësisë dhe auditim 

projekti.   
Pyetja6: A mundet që autoriteti kontraktues ta largoje kërkesën dhe dëshmitë për 
pikat si përvjë pune 10 vjeqare, pasi kjo është në kundërshtim me LPP dhe 
RROUP, kjo kërkesë është diskriminuese dhe është kërkesë e cila nuk 
praktokohet as në institucionet e nivelit qendror për projektet të mëdha të kësaj 
natyre. Të ndryshohet nga 5 vite në 3 vite.  
 

Perkunder qe ne si OE kemi kerkuar informacione shtese dhe kemi kerkuar nga 
AK-KK Suhareke ti largoje dhe ndryshoj kerkesat, pas Kerkeses per informacione 
shtese ne kemi derguar edhe Kerkesen per Rishqytim per shkelje te Nenit 1 dhe 
Nenit 7, per vendosjen e kritereve diskriminuese. AK vendos ta aprovoj pjeserisht 
kerkesen tone, dhe te njejten e ka aprovuar pjeserisht, mirepo ka ndryshuar 
vetem dy nga shume kerkesat diskriminuese dhe ato te ndryshuarat nuk i ka 
ndryshuar sipas kerkeses. AK – KK Suhareke ka vendosur kushte dhe kritere per 
te favorizuar nje OE ndersa per te diskriminuar OE tjere.  
SQARIM: Ne si OE kemi staf te kualifikuar dhe profesional mirepo kerkesat nga 
AK jane kerkesa diskriminuese ku nje eksperit i ka ngarkuar disa kritere. NE si OE 
mund ta realizojme punet sipas kerkeses ne Aneksin 1 te specifikimit teknik, por 
kriteret e pjesemarrjes jane diskriminuese.  
 

 

 

Në pikat e lartecekura, ne kërkojmë nga OSHP që kërkesat tona at aprovoj si të 

bazuar dhe të veproj sipas ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi te LPP.   

Lënda të kthehet në Rivleresim, dhe AK te detyrohet te ndryshoj kriteret 

diskriminuese.  

 

 

8. Dëmet materiale 
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Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme 

materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim. 

 

Ne si OE UNISOFT, me vendimin e AK jemi te demtuar në aspektin financiar, 

profesional, dhe tjera.  AK ka kthyer vendim qe kerkesen per rishqyrtim e aprovon 

pjeserisht te bazuar, perkunder qe ka ndryshuar vetem dy nga kriteret dhe ato 

kritere i ka ndryshuar vetem per tu arsyetuar qe ka ndryshuar diqka.  

 

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.  

 


