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Demokraci Plus (D+) dhe 

Gazeta Online Insajderi  janë 

partner hulumtues dhe medial, 

të cilët përmes hulumtimeve 

dhe raportimeve të përbashkëta 

synojnë rritjen e kualitetit të 

hulumtimeve në prokurim 

publik dhe informimin e 

drejtë të publikut në lidhje me 

menaxhimin e fondeve nga 

institucionet publike në Kosovë.

D+ është monitorues i 

vazhdueshëm i OSHP-së si e 

vetmja organizatë e cila bënë 

monitorimin e vlerësimit të 

ankesave të tenderëve. Qëllimi 

i këtij monitorimi është rritja 

e përgjegjshmërisë së OSHP-

së në trajtimin e barabartë, 

të paanshëm dhe profesional 

të ankesave të operatorëve 

ekonomik.

Insjaderi është Gazetë Online 

informative e fokusuar në 

gazetari hulumtuese dhe i 

cili ka ndërtuar besueshmëri 

tek lexuesit në lidhje me pa-

anshmërinë, profesionalizmin 

dhe informimin e publikut.

Favoret 
në 
oSHP
Rast studimor i cili zbulon se si Organi 
Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) zbaton 
Ligjin e Prokurimit në mënyrë të 
padrejtë, në favor të Kompanisë Linda 
SHPK nga Ferizaj. Kjo kompani sipas 
Ligjit të Prokurimit Publik dhe sipas 
interpretimit të Komisionit Rregullativ 
të Prokurimit Publik (KRPP) nuk ka të 
drejtë as të fitojë tender dhe as të zbatojë 
kontrata. OSHP mbyllë sytë para kësaj 
dhe para rekomandimeve të ekspertit të 
brendshëm duke tentuar t’ia imponojë 
fituesin e tenderit Komunës së Ferizajt 
në projektin për rregullimin e shtratit të 
Lumit Noredime dhe Bifurkacioni.

Organizata Demokraci Plus (D+) dhe 

Insajderi kanë zhvilluar një hulumtim i cili 

lidhet me përfitimin e kundërligjshëm të 

kontratave publike nga kompania Linda 

dhe gjykimet e rasteve të kësaj kompanie 

në OSHP. I gjithë ky rast është iniciuar pas 

gjykimit për herë të dytë të një aktiviteti të 
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Komuna e Ferizajit në këtë aktivitet 

të prokurimit kishte vendosur që 

fitues ta shpall kompaninë e katërt 

më të shtrenjtë me radhë Linda SHPK. 

E njëjta ishte e pa përgjegjshme 

ligjërisht pasi që pronari i saj me 17 

qershor 2016 ishte shpallur fajtor për 

dhënien e ndihmës në vrasje të rëndë 

në tentativë e cila kishte ndodhur 

në vitin 2013.  Më 21 nëntor 2016 

gjykimi i këtij rasti kishte marr formën 

e vendimit të prerë, pasi që i njëjti 

ishte vërtetuar nga Gjykata e Apelit, 

duke i shqiptuar të pandehurit katër 

vite e gjashtë muaj burgim efektiv. Me 

datën 24 nëntor Komuna e Ferizajt 

kishte caktuar datën e nënshkrimit 

të kontratës për këtë operator i cili 

tani më, sipas Nenit 65 të Ligjit të 

Prokurimit ishte edhe formalisht i 

përjashtuar nga e drejta për të fituar 

apo për të zbatuar ndonjë kontratë. 

tenderi Për 
rregullimin e 
SHtratit të lumit 
BiFurkacioni dHe 
trotuaret Pranë 
lumit noredime

prokurimit në Komunën e Ferizajt nga i 

cili Linda kishte humbur kontratën dhe 

me vendimin e dytë OSHP i rrëzonte 

të gjitha konkluzionet paraprake duke 

vendosur në favor të kompanisë të 

cilës i kishte mohuar kontratën në 

herën e parë. Për më shumë rasti 

i dytë ishte vendosur në favor të 

kompanisë Linda në kundërshtim me 

rekomandimet e ekspertit të OSHP-

së. Të gjitha këto çështje kanë shtyrë 

D+ që të bashkëpunojë me Gazetwn 

Online e mirënjohur për gazetari 

hulumtuese Insajderi për të hulumtuar 

më thellë këtë rast i cili për shumë 

arsye mund të cilësohet si i padrejtë 

dhë në kundërshtim serioz me Ligjin 

e Prokurimit Publik. I njëjti mund 

të bjerë para llogaridhënies shumë 

zyrtarë, duke përfshirë tre anëtarët 

e bordit të OSHP-së që kanë trajtuar 

rastin Blerim Dina, Goran Milenkoviq 

dhe Tefik Sylejmani. Po ashtu para 

përgjegjësisë mund të sjellën edhe 

zyrtarët e prokurimit të Komunës së 

Ferizajit dhe Shtërpcës të cilët i kanë 

dhënë kontrata kësaj kompanie.
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Komuna në këtë rast kishte shpallur 

të pa përgjegjshëm tri kompani prej 

të cilëve dy kishin dorëzuar ankesë 

në OSHP. Mali i Art ishte kompania 

me çmimin më të ulët në këtë 

tender me 249,693 euro, përderisa 

Kompania Linda kishte çmimin prej 

269,888. Kompania Mali Art nga 

Komuna e Ferizajt ishte shpallur 

e pa përgjegjshme nga komisioni 

vlerësues për disa arsye, duke 

përfshirë referencat jo adekuate, 

marrëveshjen e konsorciumit jo e 

plotë dhe “certifikatën e biznesit të 

natyrës jo adekuate”. Arsyetimet e 

komunës së Ferizajit ishin rrëzuar 

në tërësi nga eksperti i OSHP-së 

dhe më tutje nga paneli gjykues. 

Ky institucion në vendimin nr. 421, 

473/16, pikë për pikë i ka rrëzuar të 

gjitha arsyet e eliminimit të kompanisë 

Mali i Art duke përfshirë referencat, 

marrëveshjen e konsorciumit dhe 

certifikatën e biznesit. Sipas vendimit 

të OSHP-së Mali Art është eliminuar në 

kundërshtim me Ligjin e Prokurimit 

Publik.

Në këtë rast nuk ishte ngritur si çështje 

e vlerësimit fakti se Linda SHPK nuk 

kishte të drejtë as të merrte pjesë në 

këtë aktivitet të prokurimit, të paktën 

asgjë nuk thuhet në dokumentet e 

OSHP-së. Megjithatë, shkeljet e rënda 

në vlerësimin e tenderit nga Komuna 

e Ferizajt ishin vërtetuar nga paneli i 

OSHP-së.

Komuna e Ferizajit në përputhje me 

vendimin e OSHP-së ka rivlerësuar 

tenderin duke marr parasysh të 

gjitha shkeljet e evidentuara. Për 

këtë arsye me datën 22.02.2017 ka 

propozuar për t’i dhënë kontratën 

kompanisë Mali i Art e cili kishte fituar 

rastin në OSHP me ankesën e parë. E 

pakënaqur me këtë është ndarë Linda 

SHPK e cila ka dorëzuar ankesë në 

OSHP me pretendimet se operatori 

nuk i plotëson kushtet ligjore për 

arsye se referencat, marrëveshja e 

konsorciumit dhe certifikata e biznesit 

nuk janë adekuate. Një rast i cili do të 

duhej të refuzohej në fillim për shkak 

se ankuesi nuk kishte interes juridik 

material (pasi që ishte operatori i 

katërt me radhë për çmimin e ofruar) 

dhe pretendimet ankimore ishin të 

gjykuara tani më nga OSHP. Ky rast 

në OSHP befasoi të gjithë pasi që u 

pranua në shqyrtim, u mbajt senaca e 

rivlerëSimi i 
tenderit
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ballafaqimit të palëve dhe u fitua nga 

ankuesi, duke i vërtetuar të kundërtën 

e asaj që kishte vendosur me vendimin 

paraprak OSHP.

Të gjitha këto çështje ishin vetëm se 

të trajtuara në rastin e parë të gjykuar 

në OSHP. Sidoqoftë, paneli i OSHP-

së i përbërë nga Blerim Dina, Tefik 

Sylejmani dhe Goran Milenkovic ka 

konstatuar të kundërtën e asaj që 

kishte thënë në vendimin paraprak. 

Tani sipas OSHP-së kompania Mali 

Art ka qenë e pa përgjegjshme pasi 

që nuk ka pasur të plotësuar si duhet 

marrëveshjen e konsorciumit dhe 

se pjesa C e formularit nuk ka qenë 

e nënshkruar nga të dy anëtarët e 

konsorciumit.

Në lidhje me këtë rast mendim 

diametralisht të kundërt ka pasur 

eksperti i lëndës i përcaktuar nga 

vetë OSHP, Visar Bibaj. Ai në seancë të 

datës 07.04.2012 ka thënë se ankesa 

e kompanisë Linda është e pa bazë 

pasi që nuk qëndrojnë pretendimet e 

saja ankimore. Pjesa e marrëveshjes 

së konsorciumit, certifikata e biznesit 

dhe kodet e kompanisë Mali i Art 

janë adekuate dhe në përputhje me 

dosjen e tenderit. Përderisa, sigurimi 

i tenderit edhe pse është vetëm në 

emër të kompanisë lidere, i plotëson 

kushte ligjore. Eksperti ka gjetur se 

Linda SHPK është e pa përgjegjshme 

edhe për një arsye, pasi që si operatorë 

në këtë aktivitet të prokurimit është 

i katërti me radhë për nga çmimi më 

i lirë. Prandaj edhe poqë se Mali i Art 

nuk shpallet fitues prapë se prapë 

janë edhe dy operatorë të tjerë të cilët 

vijnë në radhë për të fituar para kësaj 

kompanie, prandaj Linda SHPK nuk 

dëshmon se këta dy operatorë janë të 

pa përgjegjshëm, atëherë nuk mund 

të dëshmoj interes material në këtë 

procedurë.

Kjo nuk e ka penguar panelin që të 

marr vendim në favor të kompanisë 

Linda SHPK duke rënë në kundërshtim 

serioz, me vendimin paraprak të OSHP-

së, praktikat e punës dhe rregulloren 

e brendshme të institucionit. Kjo ka 

qenë edhe një nga të gjeturat e raportit 

të monitorimit të OSHP-së në fillim të 

vitit 2017.

Me këtë vendim Komuna e Ferizajt 

është obliguar që lëndën ta kthejë në 

rivlerësim dhe sërish të shqyrtojë të 

gjitha ofertat e aktivitetit të prokurimit.
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Në rishqyrtimin e tretë të rastit, 

Komuna e Ferizajit ka marr vendim që 

asnjë nga dy operatorët paraprak të 

mos shpërblehen me kontratë, dhe ka 

rekomanduar konsorciumin “Pro Co 

Group dhe Kema Company Lipjan”. Ky 

konsorcium ishte me radhë me çmimin 

më të ulët pas Mali i Art i cili ishte 

gjetur i pa përgjegjshëm nga vendimi 

i dytë i OSHP-së. Edhe përkundër 

zbatimit të vendimit të OSHP-së prapë 

se prapë, janë parashtruar dy ankesa 

në OSHP nga kompanitë Linda dhe 

Mali i Art. Në këtë rast OSHP ka bërë dy 

shkelje të tjera: 

1. Ka përdorur nenin 111 të Ligjit të 

Prokurimit Publik, duke thënë se 

kompania Mali i Art me vendimin 

paraprak është shpallur e pa 

përgjegjshme dhe nuk ka interes 

juridik material. Të njëjtin standard 

nuk e kishte përdorur kundër 

kompanisë Linda SHPK, në rastin 

paraprak, kur kjo kompani nuk 

arrinte ta dëshmonte interesin e 

vet në procedurë. 

2. Ka deformuar rekomandimin e 

ekspertit shqyrtues Visar Basha. 

I njëjti ka thënë se Komuna ka 

eliminuar Kompaninë Linda jo 

për shkak të mos plotësimit të 

formularit nën betim, por për 

arsye të tjera, duke aluduar në 

faktin se pronari gjendet në vuajtje 

të dënimit të gjykatës, në anën 

tjetër paneli këtë e ka quajtur si 

konstatim të ekspertit se Linda ka 

deklaratë nën betim në përputhje 

me Ligjin.

Interpretimi i pa saktë i normave 

juridike dhe i rekomandimeve të 

ekspertit dëshmon anshmërinë e 

anëtarëve të panelit në këtë rast, duke 

e favorizuar kompaninë Linda, madje 

në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit 

Publik.

Drejtori i Prokurimit të Komunës së 

Ferizajit ka thënë se lajmin për pa 

përshtatshmërinë e Kompanisë Linda 

e ka marr përmes gazetws online 

Insajderi, ndërsa që përfaqësuesi i 

kompanisë i është përgjigjur se ju e 

keni ditur mirë situatën tonë, në kemi 

mbi 60 kontrata me ju. Kjo ka ndodhur 

në seancën e shqyrtimit në OSHP me 

datën 12.06.2017.

Ky rast është një nga ato rastet më 

të rënda gjatë periudhës rreth nëntë 

mujore të monitorimit të OSHP-së 

dhe sipas vlerësimeve të D+ përbënë 

praktikën më të keqe në punën e 
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OSHP-së e cila do të duhej të zgjonte 

edhe kureshtjen e Prokurorisë 

së Shtetit. Mungesa e vendimeve 

konsistente brenda të njëjtit aktivitet 

të prokurimit, ka qenë i pashembullt 

deri më tani në përvojën e monitorimit 

të D+.

Kompania Linda duke qenë e katërta 

në garë për të fituar tenderin ka 

përdorur një taktikë të mirënjohur në 

prokurim publik. Ajo përmes ankesave 

e ka vonuar procesin për të ndikuar 

në skadimin e polisave të sigurimit të 

ofertave të cilat i ofrojnë kompanitë. 

Në anën tjetër ajo ka vazhduar 

sigurimin e ofertës së saj, dhe në 

këtë mënyrë tenton që t’i eliminoj 

kundërshtaret e tjerë edhe  me 

ndihmën e OSHP-së e cila në këtë rast 

ka luajtur aleatin e kompanisë Linda. 

Me datën 24.07.2017 Komuna e Ferizajt 

ka njoftuar se ka anuluar këtë  aktivitet 

të prokurimit. Kundër këtij vendimi 

janë ankuar përsëri dy kompani Mali 

Art dhe Linda. OSHP rrezikon që për 

të katërtën herë të merr në shqyrtim 

lëndën e njëjtë.
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