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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 KA.nr. 115/22 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e Shkallës së Parë, Departamenti për 

Çështje Administrative, gjyqtari Arnis Dumani, në konfliktin administrativ sipas padisë së 

paditësve “H...&C...K...” Sh.p.k., me seli në fshatin ..., Komuna e Deçanit, me numër unik të 

identifikimit ... dhe “F...” Sh.p.k., - dega në Kosovë, me seli në Gjakovë, rr. “...”, me numër 

unik identifikues ..., të cilët përmes autorizimit përfaqësohen nga Blerim Xharavina, avokat 

nga Prishtina, kundër të paditurit Organi Shqyrtues i Prokurimit, me seli në Prishtinë, rr. 

“Luan Haradinaj” pn., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Erëleta Popaj, për shkak të 

anulimit të vendimit nr. PSh.nr.653/18 të datës 21.12.2018, pas shqyrtimit kryesor publik të 

mbajtur me datë 22.11.2022, në prezencë të përfaqësuesve të autorizuar të palëve, me datë 

01.12.2022, merr këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësve “H...&C...K...” Sh.p.k. 

dhe “F...” Sh.p.k., - dega në Kosovë, me të cilën kanë kërkuar anulimin e vendimit 

PSh.nr.653/18 të datës 21.12.2018, të nxjerrë nga i padituri Organi Shqyrtues i Prokurimit 

dhe kompensimin e dëmit.  

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësit “H...&C...K...” Sh.p.k. dhe “F...” Sh.p.k., - dega në Kosovë, përmes përfaqësuesit 

me autorizim kanë parashtruar padi me kërkesë për anulimin e vendimit të Panelit Shqyrtues 

të Organit Shqyrtues të Prokurimit PSH.nr. 653/18 të datës 21.12.2018 si i kundërligjshëm 

dhe kompensimin e dëmit, me arsyetimin se dispozitivi i vendimit është kontradiktor me 

arsyetimin e tij dhe se i padituri nuk ka vlerësuar të gjitha pretendimet e paditësit lidhur me 

sqarimet që ka dhënë pranë autoritetit kontraktues, ku në 6 pozicionet e përcaktuara në 

paramasë paditësit ka dhënë sqarime lidhur me çmimin e ofertuar por që autoriteti 
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kontraktues përsëri e ka trajtuar si ofertë me çmim jo-normalisht të ulët.   Përfaqësuesi i 

paditësve ka konsideruar se një gjë e tillë është në kundërshtim të plotë me dispozitat e nenit 

6 par. 1 të Ligjit Prokurim Publik (LPP) në të cilin përcaktohet se autoritetet kontraktuese 

janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në 

mënyrën më ekonomike si dhe në kundërshtim me nenin 60 par. 1.1 të po këtij ligjit i cili 

përcakton se Autoriteti kontraktues do t’ia jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka 

dorëzuar tenderin e përgjegjshëm më çmim më të ulët. Gjithashtu përfaqësuesi i paditësve ka 

theksuar se pala e paditur ka vepruar në mënyrë diskriminuese për disa herë me radhë duke i 

përjashtuar të njëjtin prej disa tenderëve edhe pse kompanitë një fjalë gëzojnë një seriozitet 

dhe përgjegjshmëri të madhe. Ndërlidhur më këtë përfaqësuesi i paditësve ka theksuar se 

duke marrë parasysh këto shkelje të vazhdueshme që janë bërë, paditësit i kanë shkaktuar 

dëm jashtëzakonisht të madh dhe i njëjti ka kërkuar kështu kompensimin e dëmit së bashku 

me kamatën ligjore prej 8%. Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka 

qëndruar në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe gjykatës i ka propozuar që të 

aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit ashtu që të anulohet vendimi PSh.nr. 

653/18 i datës 21.12.2018 i nxjerrë nga i padituri dhe paditësit ti kompensohet dëmi i 

shkaktuar nga vendimi i kundërligjshëm. 

I padituri me përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi padinë e paditësit duke theksuar se 

vendimi i OSHP nuk ka asnjë shkelje të dispozitave ligjore përkundrazi dispozitat ligjore dhe 

zbatimi i tyre në rastin konkret janë respektuar në tërësi. Po ashtu ka theksuar se ka vepruar 

në mënyrë te tillë për arsye se ofertën e paditësve e ka trajtuar si një çmim jo-normalisht të 

ulët dhe gjatë procesit të vlerësimit të ofertave, Autoriteti Kontraktues - Komuna e Deçanit 

kishte kërkuar sqarim nga paditësit mirëpo këto shpjegime nuk kishin qenë bindëse dhe të 

njëjtën e kishin trajtuar si ofertë me çmim jo-normalisht të ulët duke e mbështetur ne nenin 61 

të Ligjit për Prokurimin Publik dhe në nenin 4 të Rregullave për tender jo-normalisht të ulët. 

Lidhur me trajtimin e këtyre pretendimeve të paditësve, i padituri ka theksuar se e njëjta me 

rastin e trajtimit të ankesës kishte angazhuar edhe ekspert shqyrtues dhe pas mbajtjes së 

seancës dëgjimore duke u mbështetur në të gjitha provat e poseduar e njëjta ka vendosur që të 

refuzojë ankesën e paditësit pasi që kishte vlerësuar se vendimi i autoritetit kontraktues kishte 

qenë i drejtë. Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka qëndruar në 

tërësi pranë përgjigjes në padi, andaj gjykatës i ka propozuar që të refuzohet në tërësi 

kërkesëpadia e paditësit si e pabazuar dhe ta lë në fuqi vendimin kontestues. 
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Gjykata me qëllim të vlerësimit të ligjshmërisë së vendimit kontestues dhe vërtetimit të drejtë 

dhe të plotë të gjendjes faktike, në seancën e shqyrtimit kryesor ka administruar këto prova: 

Vendimi PSH nr. 653/18 i datës 21.12.2018, Vendimi PSH nr. 544/18 i datës 08.11.2018, 

Procesverbal i hapjes së tenderit, Letër standarde e letër kërkesës për tenderët jo-normalisht të 

ulët, Sqarim i datës 07.11.2018, Njoftim mbi vendimin e AK i datës 08.11.2018, Letër 

standardë për tenderuesin e eliminuar për aktivitetin e prokurimit 631-18-8175-2-2-1, 

Kërkesë për rishqyrtim e datës 08.11.2018, Përgjigje në kërkesën për rishqyrtim e datës 

09.11.2018, Ankesë 653/18 e datës 14.11.2018, Vendim mbi pezullimin e aktivitetit të 

prokurimit. 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në përputhje me nenin 44 të LKA-së, 

provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, pretendimeve të palëve 

ndërgjyqëse në seancë, thënieve në padi dhe përgjigjen në padi të së paditurës si dhe pas 

shqyrtimit të gjitha shkresave tjera të lëndës gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar.  

Autoriteti Kontraktues Kuvendi Komunal Deçan me përgjigjen në kërkesën për rishqyrtim të 

datës 09.11.2018 ka refuzuar kërkesën për rishqyrtim të grupit të operatorëve ekonomik 

“H...&C...K...” Sh.p.k. dhe “F...” Sh.p.k., - dega në Kosovë.  

Kundër këtij vendimi, paditësit kanë parashtruar ankesë pranë OSHP të cilët me Vendimin 

Psh.nr. 653/18 të datës 21.12.2018 ka refuzuar si të pabazuar ankesën e grupit të operatorëve 

ekonomik “H...&C...K...” Sh.p.k. dhe “F...” Sh.p.k., - dega në Kosovë lidhur me aktivitetin e 

prokurimit me titull “Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Deçan” me numër të prokurimit 

631-18-8175-221 iniciuar nga Autoriteti Kontraktues Komuna Deçan dhe është vërtetuar 

njoftimi për dhënie të kontratës lidhur me këtë aktivitet të prokurimit.  

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, ka ushtruar padi në gjykatë, duke e kontestuar 

ligjshmërinë e të njëjtit.  

Gjykata, shqyrtoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në kuptim të nenit 99 par. 3 të 

Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik dhe nenin 56 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin 

dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i 

ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237, i cili përcakton se: “3. Të gjitha vendimet e 

nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen nga Gjykata kompetente në pajtim me ligjin për 

shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative” si dhe në kuptim të nenit 13 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative i cili përcakton se: “1. Konflikti administrativ mund të fillojë vetëm 
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kundër aktit administrativ të nxjerrë në procedurën administrative në shkallë të dytë. 2. 

Konflikti administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, 

kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar”  

Gjykata i vlerësoi të pabazuara pretendimet e paditësit sepse të njëjtat janë në kundërshtim 

me gjendjen faktike të vërtetuar nga i padituri në procedurë administrative dhe në 

kundërshtim me provat e administruara, në këtë çështje.  

Nga prova Procesverbal i hapjes së tenderit, gjykata ka konstatuar se paditësit kanë ofertuar 

me çmimin prej 31,412.00€; operatori ekonomik T... Sh.p.k. ka ofertuar me çmimin prej 

64,998.00€; operatori ekonomik L... Sh.p.k. ka ofertuar me çmimin prej 49,991.16€; 

operatori ekonomik C.... Sh.p.k. ka ofertuar me çmimin prej 49,999.00€. 

Nga prova Letër standarde e letër kërkesës për tenderët jo-normalisht të ulët, gjykata ka 

konstatuar se AK ka kërkuar nga paditësit që brenda 2 ditëve të dorëzojnë me shkrim sqarim 

në mënyrë të detajuar përmes deklarimit se si do të kryhen shërbimet e Mirëmbajtjes 

dimërore të rrugëve të Deçanit me çmimin e ofruar nga ana e tyre.  

Nga prova Sqarim i datës 07.11.2018, gjykata ka konstatuar se paditësit kanë dhënë sqarimet 

lidhur me çmimet e ofertuar si në vijim: “Për pozicionin Nr.1 në Paramasë ne kemi ofruar 

çmimin 15.80 euro për Kilometër Vajtje Ardhje shpenzimet tona operative për kilometër nuk 

e kalojnë 2.8 euro kështu që 13 euro fitim na mjaftojnë në këtë pozicion. Për pozicionin Nr. 2 

ne Paramasë ne kemi ofruar çmimin 10 euro shpenzimet operative janë 2 euro na mjafton për 

kompaninë tonë fitimi prej 8 euro për kilometër. Për pozicionin Nr.3 në Paramasë ne kemi 

ofruar çmimin 50 euro për ton për arse sepse kemi gjetur me çmim të favorshëm nga një 

bashkëpunëtor i yni që i ka mbetur në stok nga viti i kaluar edhe kemi një fitim solid. Për 

pozicionin Nr.4 në Paramasë ne kemi ofruar çmimin 6 euro për 1 m3 është një sasi e vogël 

për ne si kompani e llogaritim një fitim solid. Për pozicionin Nr.5 në Paramasë ne kemi 

ofruar çmimin 200 euro shpenzimet operative nuk e kalojnë shumën 100 euro. Për pozicionin 

Nr.6 në Paramasë ne kemi ofruar çmimin 15 euro shpenzimet operative për KM janë 5 euro.” 

Nga prova Njoftim mbi vendimin e AK i datës 08.11.2018, gjykata ka konstatuar se autoriteti 

kontraktues ka njoftuar operatorin ekonomik L...Sh.p.k., për dhënien e kontratës për 

aktivitetin e prokurimit nr. 631-18-8175-2-2-1 

Nga prova Letër Standarde për tenderuesin e eliminuar për aktivitetin e prokurimit 631-18-

8175-2-2-1, Autoriteti Kontraktues Kuvendi Komunal Deçan, i ka njoftuar paditësit se 
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tenderi i tyre është refuzuar bazuar në Rregullat për Tenderët Jo-Normalisht të Ulët pasi që 

grupi i operatorëve ekonomik “H...&C...K...” Sh.p.k. dhe “F...” Sh.p.k., - dega në Kosovë nuk 

kanë dhënë prova të mjaftueshme dhe as arsyeshmëri bindëse se do të jetë në gjendje që të 

realizoj shërbimet sipas kërkesave të AK.  

Nga prova Kërkesë për rishqyrtim e datës 08.11.2018 gjykata ka konstatuar se paditësit kanë 

parashtruar kërkesë për rishqyrtim kundër Njoftimit për dhënien e kontratës operatorit 

ekonomik “L...” Sh.p.k. 

Nga prova Vendim mbi pezullimin e aktivitetit të prokurimit gjykata ka konstatuar se 

autoriteti kontraktues ka pezulluar aktivitetin e prokurimit pasi që paditësit kishte parashtruar 

ankesë në OSHP kundër vendimit të autoritetit kontraktues.  

Gjykata vlerëson se nga provat e administruara ka rezultuar se i padituri ka vepruar drejtë kur 

ka refuzuar ankesën e paditësit kundër vendimit të autoritetit kontraktues me të cilin është 

refuzuar kërkesa për rishqyrtim pasi që arsyetimi i dhënë nga paditësit në sqarimin për 

tenderin jo-normalisht të ulët nuk ka qenë i mbështetur me prova dhe nuk ka qenë bindës.  

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur, gjykata iu referua nenit 61 par.1 të Ligjit 

nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik i ndryshuar dhe plotësuar me nenin 39 të Ligjit Nr. 05/L-

068 i cili përcakton se: “1. Nëse një operator ekonomik e dorëzon një tender që, është ose 

duket të jetë jo-normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të dërgojë një kërkesë me shkrim 

tenderuesit ku kërkohet nga tenderuesi që të dorëzojë me shkrim : (i) një ndarje të elementeve 

përbërëse të tenderit dhe (ii) shpjegime në lidhje me bazën e tenderit, sipas paragrafin 2. të 

këtij neni. 2. Gjatë përcaktimit nëse një tender është apo duket të jetë jo-normalisht i ulët, 

autoriteti kontraktues do të merr parasysh shpjegimet e dorëzuara nga tenderuesi në lidhje 

me: 2.1. ekonominë e procesit të prodhimtarisë, të shërbimeve të ofruara dhe/ose të metodave 

të ndërtimit; 2.2. çfarëdo zgjidhje teknike që janë ofruar ose zgjedhur; 2.3. çfarëdo kushte 

veçanërisht të favorshme që janë në dispozicion për tenderuesin për furnizimin e produkteve, 

sigurimin e shërbimeve, ekzekutimin e projekteve të punëve dhe/ose ushtrimin e aktiviteteve të 

ndërtimit që janë duke u prokuruar; dhe/ose 2.4. origjinalitetin e furnizimeve, shërbimeve, 

punës ose punëve të propozuara. ... 6. KRPP-ja nxjerr akt nënligjor për rregullimin në hollësi 

për përcaktimin e çmimit jonormalisht të ulët.”  

Ndërlidhur me par.6 të nenit 61 të LPP-së, neni 3 par.1 i Rregullës për Tenderët Jo-

Normalisht të Ulët përcakton se: “3.1 Autoritetet kontraktuese do të kërkojnë nga operatorët 

ekonomik për të shpjeguar çmimin e ofruar, kur të përmbushen te gjitha kushtet e 
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mëposhtme: i. çmimi i ofruar është më shumë se 30% më i ulët se çmimi mesatar i tenderëve 

të  përgjegjshëm; ii. çmimi i ofruar është më shumë se 10% më i ulët se çmimi ose kostot e 

tenderit të dytë më të ulët; iii. janë dorëzuar të paktën 3 (tre) tenderë.”  

Gjykata gjithashtu ju referua nenit 4 par.2 të njëjtit Rregull i cili përcakton se: “4.2 Në rast 

se një tender (apo një pozicion i tenderit) duket të jetë abnormalisht i ulët, Autoriteti 

Kontraktues duhet të kërkoj me shkrim nga operatori ekonomik i cili ka dorëzuar tenderin që 

duket të jetë jo-normalisht i ultë, një deklaratë me shkrim e cila përfshinë një zbërthim të 

detajuar të pjesëve relevant të tenderit dhe e cila përfshin një shpjegim për çmimin e ultë 

duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP-ja  "Shkresa standarde për 

tenderët jo-normalisht  të ulët.” 

Gjykata vlerëson se i padituri ka vepruar në përputhje me dispozitat e lartcekura kur paditësit 

i ka dorëzuar Letër standarde e letër kërkesës për tenderët jo-normalisht të ulët dhe ka 

kërkuar sqarime të detajuara nga paditësi lidhur me çmimet e ofertuara pasi që oferta e 

paditësit kishte përmbushur të gjitha kriteret e përcaktuara në nenin 3.1. të Rregullës për 

Tenderët Jo-Normalisht të Ulët për tu trajtuar si ofertë me çmim jo-normalisht të ulët, 

përkatësisht oferta ka qenë mbi 30% më e ulët se çmimi mesatar i tenderëve të përgjegjshëm 

dhe 10% më i ulët se çmimi ose kostot e tenderit të dytë më të ulët si dhe kanë qenë të 

dorëzuara të paktën 3 tenderë.  

Gjykata vlerësoi edhe Sqarimin e datë 07.11.2018 të dorëzuar nga paditësit tek Autoriteti 

Kontraktues, por vlerësoi se paditësi përmes këtij sqarimi nuk ka dhënë shpjegimet e  

mjaftueshme në mënyrë që oferta e dorëzuar të trajtohet si ofertë e rregullt, pasi që ka 

paraqitur vetëm çmimin e ofruar për secilin pozicion dhe vlerën e shpenzimeve operacionale 

për atë pozicion, por nuk ka paraqitur të dhëna dhe prova për mundësitë e furnizimit 

përkatësisht mbulimit të shpenzimeve operacionale me atë çmim që ka paraqitur.  

Gjykata po ashtu vlerëson se i padituri ka vepruar drejtë kur ka refuzuar ankesën e paditësit 

pasi që Autoriteti Kontraktues, në përputhje me par. 4 të nenit 61 të LPP-së i cili përcakton 

se: “4. Pas marrjes parasysh të informacioneve dhe sqarimeve të dorëzuara nga tenderuesi 

sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse autoriteti kontraktues vendos se tenderi është jo-

normalisht i ulët, autoriteti kontraktues do të refuzojë tenderin”, ofertën e këtu paditësit e ka 

refuzuar.  

Gjykata po ashtu vlerësoi edhe pretendimet e paditësve se i padituri ka vepruar në 

kundërshtim me nenin 60 par. 1.1 të LPP pasi që nuk ka shpallur fitues tenderin e 



7 / 8 

përgjegjshëm me çmimin më të ulët, por duke qenë se oferta e paditësve ka qenë me çmim jo-

normalisht të ulët, gjykata vlerëson se oferta e paditësit nuk ka qenë e përgjegjshme andaj 

oferta e radhës e përgjegjshme me çmimin më të ulët sipas Procesverbalit të hapjes së tenderit 

ka qenë ajo e operatorit ekonomik L...Sh.p.k. që ka ofertuar me çmimin prej 49,991.16€.  

Gjykata vlerësoi edhe pretendimin e paditësve se i padituri me vendimi PSh.nr. 544/18 të 

datës 08.11.2018 në aktivitetin e prokurimit nr..... kishte aprovuar ankesën e operatorit 

ekonomik ankues pasi që autoriteti kontraktues nuk kishte vlerësuar sqarimin e dhënë nga 

operatori ekonomik ankues, por gjykata vlerëson se nga përmbajtja e arsyetimit të vendimit të 

lartcekur, konstatohet se operatori ekonomik ankues së bashku me sqarimin kishte ofruar 

prova lidhur me ofertën e tij përkatësisht oferta dhe zotime nga furnizuesit se do të bëjnë 

furnizimin me çmimet e sqaruara nga operatori ekonomik, ndërsa në rastin konkret përveç 

përshkrimit të çmimeve, paditësit nuk i ka ofruar ndonjë provë autoritetit kontraktues se ka 

mundësi të bëjë furnizimin përkatësisht realizimin e punëve me çmimet e ofruara në këtë 

aktivitet të prokurimit.  

Gjykata po ashtu vlerësoi edhe pretendimet e paditësve se përmes sigurimit të ekzekutimit të 

kontratës garantohet fakti se kontrata do të përmbushet me çmimet e ofertuara, por gjykata 

vlerëson se si proces paraprak në kuptim të nenit 61 të LPP-së është vlerësimi nëse oferta 

është me çmim jo-normalisht të ulët dhe nëse pas procedurës inter partes sipas nenit 4 të 

Rregullës për Tenderët Jo-Normalisht të Ulët rezulton se sqarimi është i pamjaftueshëm, 

autoriteti kontraktues në kuptim të nenit 61 par.4 të LPP-së refuzon ofertën, ndërsa sigurimi i 

ekzekutimit të kontratës vlen vetëm në rastet kur oferta e operatorit ekonomik është e 

përgjegjshme dhe operatori ekonomik njoftohet për dhënie të kontratës, gjë që paditësit në 

këtë aktivitet të prokurimit nuk kanë arritur në këtë fazë.  

Përfundimisht gjykata vlerëson se Vendimi kontestues me të cilin është refuzuar ankesa e 

paditësit dhe është vërtetuar njoftimi për dhënie të kontratës, është marrë në përputhje me të 

gjitha dispozitat procedurale dhe ligjore në fuqi dhe se i njëjti në asnjë rrethanë nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave procedurale, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike apo zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për çfarë gjykata refuzoi në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Lidhur me shpenzimet e procedurës si në pikën II të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, gjykata 

ka vendosur në kuptim të nenit 64 të LKA, që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta 

procedurale. 
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Andaj, bazuar në nenet 13, par. 1, nën par. 1.12 lidhur me par. 5 të Ligjit nr. 08/L-015 për 

Gjykatën Komerciale dhe nenin 46 të Ligjit për Konfliktet Administrative, gjykata vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e Shkallës së Parë 

Departamenti për Çështje Administrative  

KA.nr. 115/22, datë 01.12.2022 

         Gjyqtari   

         Arnis Dumani 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e pranimit të aktgjykimit, në Dhomën e Shkallës së Dytë në 

Gjykatën Komerciale, përmes Dhomave të Shkallës së Parë të kësaj Gjykate. 

 

 


