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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 KA.nr. 48/22 

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

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

paditësit “N...C...” SH.P.K., me seli në Prishtinë, rr. “....”, hy. 2, nr.6, me numër unik 

identifikues ...., të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor Zija Morina, kundër të paditurve 

Organi Shqyrtues i Prokurimit, me seli në Prishtinë, rr. “Migjeni” pn., të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Erleta Popaj, dhe Komuna e Lipjanit, me seli në Lipjan, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Fatime Mustafa, për shkak të anulimit të Vendimit nr. PSh.nr.536/18 

të datës 14.11.2018 dhe Njoftimit për dhënie të kontratës i datës 01.08.2018 dhe 

kompensimin e dëmit, pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 15.12.2022, në 

prezencë të përfaqësuesve të autorizuar të paditurve, me datë 23.12.2022, merr këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit “N...C...” Sh.P.K., me të 

cilën ka kërkuar anulimin e Vendimit nr. PSh.nr.536/18 të datës 14.11.2018 i nxjerrë nga 

i padituri i parë Organi Shqyrtues i Prokurimit dhe anulimin e Njoftimit për dhënie të 

kontratës i datës 01.08.2018 i nxjerrë nga i padituri i dytë Komuna e Lipjanit dhe 

kompensimin e dëmit në shumën prej 66,742.00€.  

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësi “N...C...” SH.P.K., ka parashtruar padi me kërkesë për anulimin e Vendimit nr. 

PSh.nr.536/18 të datës 14.11.2018 i nxjerrë nga i padituri i parë Organi Shqyrtues i 

Prokurimit dhe anulimin e Njoftimit për dhënie të kontratës i datës 01.08.2018 i nxjerrë nga i 

padituri i dytë Komuna e Lipjanit si të kundërligjshëm dhe kompensimin e dëmit në shumën 

prej 66,742.00€, me arsyetimin se i padituri i parë në procedurë administrative sipas ankesës 

nuk ka shqyrtuar të gjitha pretendimet ankimore të paraqitura nga paditësit në ankesë edhe 

pse të njëjtat pretendime nuk i kishte paraqitur në kërkesën për rishqyrtim, përkundër që sipas 

nenit 4 par. 1 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës (LPP), i 
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padituri i parë ka qenë i detyruar që të shqyrtojë të gjitha pretendimet ankimore të paditësit. 

Gjithashtu ka shtuar se paditësit është shpallur i papërgjegjshëm pasi që sigurimin e tenderit e 

ka bërë në vlerë prej 3,000 euro dhe jo në vlerë prej 5,000 euro, por që në njoftimin për 

kontratë dhe në formularin elektrik B54 shuma për sigurimin e tenderit ka qenë 3,000 euro 

dhe jo 5,000 euro. Po ashtu ka shtuar se oferta e grupit të operatoreve ekonomik të shpallur 

fitues “O...” Sh.p.k. dhe NPN “Ç....” nuk ka qenë në përputhje me kërkesat formale të dosjes 

së tenderit pasi që nuk ka pasur certifikatën profesionale ISO 9001 në origjinal ose kopje të 

noterizuar si dhe oferta financiare e grupit të operatorit ekonomik fitues ka pasur ndërhyrje 

me laps në çmimin e ofertuar si dhe mungesa tjera mbi gjendjen ekonomike dhe financiare. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 21.11.2022, përfaqësuesi ligjor i paditësit ka 

theksuar se vendimi kontestuese është në kundërshtim me nenin 47 dhe 48 të Ligjit për 

Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA) pasi që dispozitivi i vendimit kontestues 

është kundërthënës me veten por edhe me arsyetimin e tij. Lidhur me korrigjimin e kërkesave 

të dosjes së tenderit, ka theksuar se i padituri i dytë ka vepruar në kundërshtim me nenin 25 

par. 7 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik pasi që në rastet kur ka 

ndryshim të informatave të publikuara në Dosjen e Tenderit, autoriteti kontraktues duhet të 

përgatis dhe publikoj njoftimin për informata shtesë ose përmirësim gabime duke përdorur 

formularin standard B54 dhe të njëjtin të jau dërgoj të gjithë operatorëve ekonomik që kanë 

tërhequr dosjen e tenderit, andaj duke qenë se paditësi nuk ka qenë i njoftuar për ndryshimet 

ka dorëzuar sigurimin e tenderit në vlerë prej 3,000 euro dhe në vlerë prej 5,000 euro. Andaj 

paditësi përmes parashtresës së datës 07.11.2022 gjykatës i ka propozuar që të aprovohet në 

tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, të anulohen vendimet kontestuese dhe të obligohen 

të paditurit që në mënyrë solidare paditësit t’ia kompensojnë dëmin e shkaktuar nga 

përmbyllja e kundërligjshme e aktivitetit të prokurimit shumën prej 66,742.00 euro. Në 

vazhdimin e seancës së shqyrtimit kryesorë të datës 15.12.2022 përfaqësuesi ligjor i paditësit 

nuk ka prezantuar në seancë edhe pse njoftimin për seancë e ka pranuar me procesverbalin e 

datës 21.11.2022 andaj gjykata shqyrtimin kryesor të çështjes e ka mbajtur në kuptim të nenit 

41 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

I padituri i parë, Organi Shqyrtues i Prokurimit, me përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi 

padinë e paditësit duke theksuar se është i paqëndrueshëm pretendimi i paditësit se AK ka 

bërë shkelje që ka të bëjë me sigurimin e tenderit, pasi që ofertuesit kur e kanë pranuar dosjen 

e tenderit e kanë pasur të qartë se sigurimi i tenderit nga ana e AK kërkohet në vlerë prej 

5,000.00€ dhe sipas kësaj kërkese të Dosjes së Tenderit, operatorët ekonomik kanë qenë të 

detyruar që të ofrojnë sigurimin e tenderit në vlerën e kërkuar në dosjen e tenderit. Ka 
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theksuar se paditësi ka dërguar sigurimin e tenderit në vlerën prej 3,000.00€ dhe se i njëjti 

nuk e ka plotësuar kërkesën e dosjes së tenderit të specifikuar nga autoriteti kontraktues në 

vlerë prej 5,000.00€. Po ashtu, i padituri i parë ka theksuar se paditësi në kërkesën për 

rishqyrtim pranë AK, të vetmin pretendim ankimor e ka pasur pretendimin lidhur me 

sigurimin e tenderit andaj, OSHP në pajtim me nenin 9.2 të Rregullat për paraqitje te 

kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim te ankesave pranë 

OSHP dhe vlera e tarifave te ankesave, në rastin konkret janë shqyrtuar vetëm pretendimet e 

njëjta që kanë objekt shqyrtimi edhe pranë AK sipas kërkesës për rishqyrim. Andaj, i padituri 

i parë lidhur me këtë pretendim ankimor të paditësit ka theksuar se komisioni vlerësues i AK 

gjatë procesit të ekzaminimit dhe vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve ka respektuar 

dispozitat e nenit 56, 59 dhe 60 të LPP-së dhe për këtë arsye ka rekomanduar për dhënie të 

kontratës operatorit ekonomik që i ka plotësuar kriteret e kërkuara në dosjen e tenderit duke e 

rekomanduar për dhënie të kontratës OE i cili ka ofertuar çmimin më të ultë nga operatorët 

tjerë të përgjegjshëm. Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka 

qëndruar në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe pretendimet të paraqitura në seancë, andaj 

gjykatës i ka propozuar që padia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pabazuar.  

I padituri i dytë Komuna e Lipjanit, me përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit duke theksuar se AK me datë 14.06.2018 ka bërë publikimin e 

njoftimit për kontratë me numër të prokurimit 613-18-4367-521 për “ndërtimin e çerdhes së 

fëmijëve nga Lipjan” në të cilin njoftim kanë qenë të parapara edhe kushtet e kontratës, ndër 

to edhe sigurimi i tenderit i cili ka qenë 3,000 euro, ndërsa në dosjen e tenderit ka qenë 5,000 

euro e që nga kjo arsye Autoriteti Kontraktues gjatë fazës së prokurimit ka ndryshuar 

njoftimin për kontratë dhe ka bërë njoftimin për informata shtesë dhe përmirësimin e gabimit 

ku AK ka korrigjuar sigurimin e tenderit nga vlera 3,000 euro në 5,000 euro. Në seancën e 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka qëndruar në tërësi pranë përgjigjes në padi 

dhe gjykatës i ka propozuar që të refuzojë në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit 

dhe të lë në fuqi vendimet kontestuese.  

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: 

Vendim P.SH nr. 536/18 i datës 14.11.2018 i nxjerr nga OSHP; njoftim për kontratë i datës 

14.06.2018 për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; Njoftimin për dhënien e kontratës 

të datës 01.08.2018 për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; njoftim mbi vendimin e 

AK për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; letër standarde për tenderuesin e 

eliminuar drejtuar C...U... mi për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; Vendim i AK - 
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Komuna e Lipjanit i datës 28.09.2018 për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim për aktivitetin 

e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; Njoftim për informata shtesë ose përmirësim i gabimit për 

aktivitetin e prokurimit nr. 613-18-4367-5-2-1; Njoftimin për informata shtesë ose 

përmirësim i gabimit për aktivitetin e prokurimit nr. 613-18-4367-5-2-1; Ankesë e NNP 

“C...” e datës 03.10.2018; Akt përcjellës i raportit të ekspertit shqyrtues i datës 19.10.2018; 

Procesverbal PSH nr. 536/18 i datës 31.10.2018; Njoftim për anulimin e dhënies se kontratës 

për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; Kërkesë për rishqyrtim e paditësit NNP “C...” 

për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1; Certifikata e regjistrimit të biznesit dhe 

Certifikata e TVSH për “N...C...” Sh.p.k me NUI ...., Vendim PSH nr. 451/18 i datës 

26.09.2018; Njoftim për kontratë i datës 14.06.2018 për aktivitetin e prokurimit 613-18-

4367-5-2-1; dosja e tenderit e datës 13.06.2018 me 41 faqe; kërkesë për procedurë të 

prokurimit për ndërtimin e çerdhes së re në Lipjan nr.14-400-36-202 e datës 11.06.2018; 

Raporti për përfundimin e punimeve i datës 12.10.2019; Kontrata dhe kushtet speciale dhe 

anekset te ndërlidhura të datës 15.11.2018 e lidhur ne mes të A.K Komuna e Lipjanit dhe 

Grupi i O.P - O... sh.p.k dhe N.N.P Ç....; Dosja e tenderit për Operatorin Ekonomik fitues O... 

sh.p.k dhe N.N.P Ç..... 

 

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 paditurve si dhe pas 

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

pabazuar.  

Me Vendimin Nr.536/18 të datës 14.11.2018, Paneli Shqyrtues i Organit Shqyrtues të 

Prokurimit, në pikën I ka aprovuar pjesërisht si të bazuar ankesën e operatorit ekonomik NNT 

C... lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull “Ndërtimi i çerdhes së Fëmijëve në Lipjan” 

me nr. të prokurimit: 613-18-4367-521, e iniciuar nga AK Komuna e Lipjanit, në pikën II ka 

vërtetuar njoftimin për dhënie të kontratës të AK Komuna e Lipjanit, në pikën III ka detyron 

AK që në afat prej 10 ditësh të informoj me shkrim Panelin Shqyrtues për të gjitha veprimet e 

ndërmarra lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, në pikën IV ka paralajmëruar AK se mos 

respektimi i këtij vendimi detyron Panelin Shqyrtues të ndërmarr masa ndaj AK, në pikën V 

ka përcaktuar se OE NNT C... i kthehet tarifa e ankesës në shumën e deponuar dhe në pikën 

VI ka obliguar operatorin ekonomik ankues që brenda afatit prej 60 ditëve të bëjë kërkesë për 

kthimin e sigurimit të ankesës.   
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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 9 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative i cili përcakton se: “Gjykata në konfliktin administrativ vendos për 

ligjshmërinë e akteve përfundimtare administrative, me të cilat organet e administratës, në 

ushtrimin e autorizimeve publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të 

personave fizikë dhe juridikë në çështjet administrative.”  

Nga prova Njoftim për Kontratë i datës 14.06.2018 për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-

5-2-1 vërtetohet se AK Komuna e Lipjanit ka shpallur njoftimin për kontratë me titull 

“Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Lipjan”, me vlerë të parashikuar të kontratës në shumë 

prej 420,000.00 euro dhe siguria e tenderit në vlerë prej 3,000 euro. Afati i fundit për 

dorëzimin e ofertave është përcaktuar me datë 09.07.2018 ora 14:30.  

Nga prova Dosja e tenderit e datës 13.06.2018, gjykata ka konstatuar se i padituri i dytë ka 

publikuar dosjen e tenderit për aktivitetin e prokurimit nr. 613-18-4367-5-2-1 me titull 

“Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve në Lipjan”, ku ndër të tjera në seksionin II: Fleta e të 

dhënave të tenderit (FTD), pika 13.2 ka përcaktuar se vlera e sigurisë së tenderit duhet të jetë 

5,000 euro, pika 23.1 ka përcaktuar se afati i fundit i dorëzimit të tenderit është 19.07.2018 

ora 14:30 dhe pika 26.1 ka përcaktuar se hapja e tenderit bëhet me datë 19.07.2018 ora 14:30.  

Nga prova Njoftim për informata shtesë ose përmirësim i gabimit, për aktivitetin e prokurimit 

nr. 613-18-4367-5-2-1, gjykata ka konstatuar se i padituri i dytë ka bërë përmirësimin e 

njoftimit të kontratës në përputhje me Dosjen e tenderit ashtu që ka bërë përmirësimin tek 

kapaciteti ekonomik financiar; kapaciteti teknik dhe profesional si dhe sigurimin e tenderit ka 

ndryshuar shumën nga 3,000 euro në 5,000 euro.  

Nga prova Njoftim për informata shtesë ose përmirësim i gabimit, për aktivitetin e prokurimit 

nr. 613-18-4367-5-2-1, gjykata ka konstatuar se i padituri i dytë ka bërë përmirësimin e 

njoftimit të kontratës në përputhje me Dosjen e tenderit ashtu që ka bërë përmirësimin e afatit 

të fundit për dorëzimin e kërkesave për sqarim të dosjes së tenderit, afatin e fundit për pranim 
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të tenderëve nga data 09.07.2018 ora 14:30, në 19.07.2018 ora 14:30 dhe takimin për hapjen 

e tenderëve nga 09.07.2018 ora 14:30 në 19.07.2018 ora 14:30.  

Nga prova Njoftim për anulimin e kontratës për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1, 

ndër të tjera gjykata ka konstatuar se tek lista e dokumenteve të publikuara në e-prokurimi ka 

qenë edhe B54 – Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara, i 

publikuar me datë 09.07.2018.  

Nga provat Njoftim për dhënie të kontratës i datës 01.08.2018; Njoftim mbi vendimin e AK 

për aktivitetin e prokurimit 613-18-4367-5-2-1 e datës 25.09.2018;  Letër standarde e datës 

për tenderuesin e eliminuar dhe Vendimi PSh.nr. 413/18 i datës 12.09.2018, gjykata konstatoi 

se AK fillimisht kishte shpallur fitues grupin e operatorëve ekonomik “O...” Sh.p.k dhe NNP 

Ç...., por me vendimin e OSHP të datës 12.09.2018, ishte anuluar njoftimi për dhënie të 

kontratës dhe lënda ishte kthyer në ri-vlerësim tek autoriteti kontraktues.  

Nga prova Kërkesë për rishqyrtim e paditësit N...C... për aktivitetin e prokurimit nr. 613-18-

4367-5-2-1, gjykata ka konstatuar se paditësi ka ngritur pranë AK pretendimin se në 

njoftimin për kontratë vlera e sigurisë së tenderit është kërkuar 3,000 euro, ndërsa në dosje të 

tenderit vlera e sigurisë së tenderit është kërkuar 5,000 euro, ndërsa paditësi ka dorëzuar 

sigurimin e tenderit në vlerë prej 3,000 euro andaj ka theksuar se AK ka shkelur nenin 27 të 

LPP-së i cili përcakton se dosja e tenderit dhe njoftimi për kontratë duhet të kenë kërkesat 

identike andaj ka kërkuar nga AK që lëndën ta kthej në rishqyrtim.  

Nga prova Vendim i AK-Komuna e Lipjanit i datës 28.09.2018 për refuzimin e kërkesës për 

rishqyrtim gjykata ka konstatuar se i padituri i dytë ka refuzuar ankesën e paditësit lidhur me 

dallimet në mes të kërkesave nga njoftimi për kontratë dhe dosja e tenderit me arsyetimin se 

AK ka bërë ndryshimin e kërkesës për sigurimin e tenderit pas monitorimit nga KRPP gjatë 

periudhës sa ishte në shpallje duke respektuar afatet e përmirësime. 

Nga prova Ankesë e N...C... e datës 03.10.2018, gjykata ka konstatuar se paditësi ka ushtruar 

ankesë pranë të paditurit të parë ku ka paraqitur pretendimet lidhur me vlerën e sigurimit të 

tenderit dhe mangësitë e ofertës së operatorit ekonomik fitues.  

Nga prova Raport i ekspertit shqyrtues i datës 19.10.2019, gjykata ka konstatuar se OSHP pas 

pranimit të ankesës nga paditësi ka caktuar ekspertin shqyrtues për vlerësimin e pretendimeve 

ankimore të OE N...C..., ku ka konstatuar se pretendimet ankimore lidhur me vlerë e 

sigurimit të tenderit janë të pabazuara për shkak se AK ka bërë përmirësimin e dosjes së 
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tenderit dhe ka publikuar njoftimin për përmirësim gabimi, ndërsa i ka vlerësuar si të bazuara 

dy pretendimet të ankuesit lidhur me ofertën e operatorit ekonomik fitues.  

Gjykata vlerëson se nga provat e administruara ka rezultuar se i padituri i dytë me vendimin 

kontestues ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike dhe ka zbatuar drejtë dispozitat ligjore pasi që 

si autoritet kontraktues me kohë ka bërë ndryshimin e vlerës së sigurimi të tenderit dhe ka 

publikuar njoftimin për të gjithë operatorët e ekonomik dhe i padituri i parë më të drejtë nuk 

ka shqyrtuar pretendimet tjera ankimore të paditësit të cilat pretendime nuk janë paraqitur nga 

paditësi pranë autoritetit kontraktues në kërkesën për rishqyrtim.  

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur, gjykata iu referua nenit 9.2 të Rregullës 

për paraqitje te kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim te 

ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave te ankesave (datë 26.04.2016), që përcakton se: 

“9.2 Ankesa do të dorëzohet në origjinal tek Organi Shqyrtues i Prokurimit “OSHP” dhe 

njëkohësisht, një kopje e ankesës do t’i dorëzohet Autoritetit Kontraktues. Pretendimet 

ankimore duhet te jene te njëjta me ato te paraqitura ne Autoritetin Kontraktues.”  

Ndërlidhur me këtë, gjykata vlerëson se i padituri i parë me të drejtë ka shqyrtuar vetëm 

pretendimet ankimore të paditësit lidhur me vlerën e sigurimit të tenderit pasi që ky ka qenë 

pretendimi i vetëm që paditësi ka paraqitur në Kërkesën për Rishqyrtim pranë Autoritetit 

Kontraktues. Nga prova e administruara Kërkesë për Rishqyrtim e paditësit N...C... për 

aktivitetin e prokurimit nr. 613-18-4367-5-2-1, gjykata ka konstatuar se paditësi ndaj 

njoftimit për dhënie të kontratës ka paraqitur pretendimet e tij ankimore vetëm lidhur me 

vlerën e sigurimit të tenderit, ndërsa pretendimet tjera të paraqitura me Ankesën e datës 

03.10.2018, me të drejtë nuk janë shqyrtuar nga i padituri i parë pasi që nuk kanë qenë 

pretendime të paraqitur fillimisht në Kërkesën për Rishqyrtim. Andaj, lidhur me këtë 

pretendim të paraqitur nga paditësi, gjykata vlerëson se i padituri i parë nuk ka pasur për 

obligim shqyrtimin e pretendimeve të reja që nuk janë paraqitur më parë pranë AK.  

Me qëllim të vlerësimit të ligjshmërisë së vendimit kontestues lidhur me pretendimin 

ankimor të paditësit për mospërputhjen e njoftimit për kontratë dhe dosjes së tenderit, 

gjykata ju referua nenit 42 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik i ndryshuar dhe 

plotësuar me nenin 26 të Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 

04/L-042 për Prokurimin Publik që përcakton se: “1. Çdo autoritet kontraktues menjëherë 

do ti dorëzojë KRPP-së versionet në të gjitha gjuhët të një njoftimi që ka përgatitur sipas 

nenit 39, 40, 41 ose 41/A të këtij ligji. KRPPja do të vendosë rregulla që e rregullojnë 

dorëzimin e këtyre njoftimeve. 2. Brenda dy (2) ditëve pasi që KRPP-ja të ketë pranuar 
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njoftimin në fjalë nga një autoritet kontraktues sipas paragrafit 1 të këtij neni, KRPP-ja do 

t’i publikojë versionet në të gjitha gjuhët e njoftimit në fjalë në faqen e KRPP-së në internet 

dhe në Regjistrin e prokurimit Publik. KRPP mundet që brenda afatit të njëjtë kohor të 

kërkojë që autoriteti kontraktues të korrigjojë gabimet apo mangësitë në njoftim. Autoriteti 

kontraktues në rastet e përfshira me paragrafin 4. të këtij neni do të publikojë dhe 

qarkullojë korrigjimet. 4. Asnjë njoftim dhe asnjë informatë në një njoftim, nuk mund të 

bëhet publike ose t’i zbulohen një personi ose ndërmarrje para se të bëhet publikimi i 

njoftimit në fjalë në përputhshmëri me paragrafin 2. të këtij neni.” dhe nenit 43 të LPP-së i 

cili përcakton se: “Çdo njoftim do të hartohet në përputhje me formularin standard aplikativ 

të miratuar nga KRPP-ja.”  

Gjykata po ashtu ju referua edhe nenit 25 par. 7 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për 

Prokurimin Publik (RRUOPP) i cili përcakton se: “25.7 Nëse para afatit të fundit për dorëzim 

të tenderëve, bëhet e nevojshme nga AK që të ndryshohet DT/Lista e çmimeve, ndryshimet në 

DT do të bëhen në formë të shtojcës, ndryshimet e Listës se çmimeve do te behën duke 

ngarkuar Listën e re te çmimeve ne platformën elektronike “Ndryshimi i përshkrimit te 

çmimeve” dhe do të publikohen ne platformën elektronike dhe kështu, sipas nenit 25.5 dhe 

25.6 më lartë, afati i fundit për dorëzim të tenderëve do të zgjatet. (Shembuj: ndryshime në 

specifikime teknike, orari i dorëzimeve). Gjithashtu, nëse ka ndryshime ne informatat e 

publikuara ne Dosjen e tenderit/Njoftimin e kontratës (afati i fundit te dorëzimit te tenderit, 

kriteret e përzgjedhje etj) AK duhet te përgatis dhe te publikoj Njoftimin për informata shtese 

ose përmirësim gabime duke përdorur formularin standard B54, mirëpo duhet te publikohet 

ne sistem jo me pak se 5 dite para afatit te fundit te dorëzimit te tenderëve, ne te kundërtën 

aktiviteti i prokurimit duhet te anulohet.”  

Nga provat e administruara në këtë çështje, gjykata konstaton se i padituri i parë në procedurë 

administrative drejtë ka konstatuar gjendjen faktike lidhur me pretendimet e paditësit se 

kërkesat e përcaktuara në Njoftimin për Kontratë dhe në Dosjen e Tenderit nuk kanë qenë 

identike, pasi që, Autoriteti Kontraktues në përputhje me nenin 42 të LPP-së i  ndryshuar dhe 

plotësuar me nenin 26 të Ligjit Nr. 05/L-068 dhe në përputhje me nenin 25 par.7 të RRUOPP, 

me datë 09.07.2018 ka publikuar dokumentin B54 – Formulari standard për korrigjimin e 

gabimeve në njoftimet e publikuara, me të cilin formular është bërë përmirësimi i kërkesave 

ashtu që vlera e sigurimit të tenderit nga vlera 3,000 euro është përmirësuar në vlerën 5,000 

euro. Gjykata po ashtu vlerëson se paditësi ka pasur kohë të mjaftueshme të bëjë rregullimin 

e sigurimit të tenderit në bazë të njoftimit për korrigjimin e gabimeve pasi që afati i fundit për 

dorëzimin e ofertave ka qenë 19.07.2018.  
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Gjykata po ashtu ka vlerësuar se me faktin se Autoriteti Kontraktues ka publikuar njoftimin 

për kontratë në e-prokurimi, ka përmbushur kërkesat ligjore nga neni 25 par. 7 të RRUOPP 

dhe se formulari standard B54 ka qenë i publikuar në sistem jo më pak se 5 ditë para afatit të 

fundit të dorëzimit të tenderëve, andaj paditësi ka qenë i obliguar nga kushtet e reja të 

përcaktuara në Dosjen e Tenderit nga publikimi i njoftimit për korrigjim, përkatësisht nga 

vlera e re e sigurisë së tenderit, kapaciteti ekonomik financiar; kapaciteti teknik dhe 

profesional dhe lidhur me datat e reja për afatet e dorëzimit të tenderëve dhe hapjes së tyre. 

Duhet theksuar se paditësi i është përmbajtur kushteve tjera të korrigjuara me formularin 

standard B54, por nuk i është përmbajtur vlerës së sigurisë së tenderit.  

Lidhur me pretendimet e paditësit se përmbajtja e dispozitivit dhe arsyetimit të Vendimit 

PSh.nr. 536/18 të datës 14.11.2018 është kundërthënës pasi që në pikën I të dispozitivit ka 

aprovuar pjesërisht ankesën e paditësit, në pikën II ka vërtetuar aktivitetin e prokurimit nr. 

613-18-4367-521 ndërsa arsyetimi i vendimit ka bëjë vetëm me refuzimin e ankesës së 

paditësit, gjykata në kuptim të nenit 38 par. 2 të LKA-së me qëllim të ekonomizimit të 

procedurës  vërtetoi vetë gjendjen faktike në këtë çështje dhe konstatoi se ankesa e paditësit 

në procedurë administrative ka qenë e pabazuar lidhur me pretendimet për vlerën e sigurimit 

të tenderit, ndërsa pretendimet tjera me të drejtë nuk janë shqyrtuar nga OSHP pasi që sipas 

nenit 9 par. 2 të Rregullat për paraqitje te kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve 

Kontraktuese, parashtrim te ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave te ankesave, OSHP 

trajton vetëm pretendimet e njëjta që janë paraqitur edhe në kërkesën për rishqyrtim pranë 

Autoritetit Kontraktues, andaj gjykata vlerësoi se përkundër që vendimi kontestues kishte 

kundërthënie të tillë, kjo nuk ishte me ndikim në konstatimin ndryshe të gjendjes faktike dhe 

ndryshimin e vendimit përfundimtar në procedurë administrative.   

Duke qenë se Organi Shqyrtues i Prokurimit, në kuptim të nenit 9.2 të Rregullës për paraqitje 

te kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim te ankesave pranë 

OSHP dhe vlera e tarifave te ankesave (datë 26.04.2016) ka qenë i kufizuar në trajtimin 

vetëm të pretendimeve të paraqitura më parë pranë AK dhe duke qenë se gjykata në kuptim të 

nenit 9 të LKA bënë shqyrtimin e ligjshmërisë së vendimit kontestues, gjykata nuk shqyrtoi 

pretendimet e tjera të paditësit dhe provat lidhur me përmbajtjen e dosjes së tenderit të grupit 

të operatorit ekonomik fitues “O...” Sh.p.k. dhe NPN “Ç....” për çfarë edhe në seancën e 

shqyrtimit kryesor refuzoi propozimin e përfaqësuesit të paditësit për nxerrjen e provës 

përmes ekspertizës financiare.  
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Gjykata po ashtu refuzoi propozimin e paditësit për nxjerrjen e informatave nga e-prokurimi 

lidhur me njoftimin për informata shtesë – ndryshimin e vlerës së sigurimit të tenderit pasi që 

në provën e administruar Njoftim për anulimin e kontratës për aktivitetin e prokurimit 613-

18-4367-5-2-1, ndër të tjera, tek lista e dokumenteve të publikuara në e-prokurimi ka qenë 

edhe B54 – Formulari standard për korrigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara, i 

publikuar me datë 09.07.2018, andaj gjykata vlerësoi se nuk ishte e nevojshme që të kërkohet 

përsëri konfirmim lidhur me këtë formularë.  

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 64 të LKA-së, që 

secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

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. 48/22, datë 23.12.2022 

         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 të Kosovës, përmes Dhomave të Shkallës së Parë të kësaj Gjykate. 

 

 

 


