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Numri i lëndës: 2019:261109 

Datë: 30.01.2020 

Numri i dokumentit:     00796712 

 

                                                                                                               A.nr.123/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/ Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare Lirije Maksutaj dhe zyrtaren ligjore Kaltrina Çitaku, në konfliktin administrativ sipas 

padisë së paditësit, Spitali Special për Kirurgji  “A.”, sipas autorizimit Firma e Avokatisë “J.” 

av.Florin Lata me autorizim Prishtinë,  kundër të paditurës, Organi Shqyrtuesi i Prokurimit, të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson H. M., me  bazë juridike anulim i vendimit, në seancën e 

shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të dy palëve ndërgjyqësve, të mbajtur më 

dt.21.01.2020, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet, kërkesëpadia e paditësit, Spitali Special për Kirurgji  “A.”, në Prishtinë, me të cilën 

ka kërkuar që të anulohet aktvendimi i të paditurës, Organi Shqyrtuesi Prokurimit, me numër 

PSH.400/16 i datës 02.12.2016, si e pabazuar. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësi si ne padinë e parashtruar ne me datë, 23.01.2017, por dhe në deklarimin e seancës së 

shqyrtimit kryesor të dhënë përmes të autorizuarit të tij deklaron se qëndrojmë në tërësi pran 

padisë dhe kërkesë padisë ku në mënyrë të hollësishme kemi ber sqarimin e gjithë procedurës 

si dhe bazës ligjore.  Shtojnë se vendimi i atakuar është në kundërshtim me dy vendimet të cilat 

e paditura në te njëjtën procedure të prokurimit i kishte nxjerr. Meqë paditësi ishte shpall nga 

Policia e Kosovës si i pa përgjegjshëm për shkak të çmimit jo normalisht të ulët dy here OSHP-

ja kishte aprovuar ankesën ndërsa kur herën e trete AK e shpall fitues OE A. i padituri-OSHP 

nxjerr vendim me të cilin anulohet vendimin me arsyetimin se çmimi është jo normalisht i ulet 

dhe obligon AK që lenden te kthen ne ri tenderim. Në kundërshtim me vendimet paraprake ku 

ka kthye lëndën në rivlerësim dy here OE jep sqarime të detajuare lidhur me çmimet e ofruara 

për me tepër disa nga çmimet të cilat i ka ofertuar në ketë ofertë kanë qen identike me çmimet 

të cilat kanë qen me herët paraprakisht me kontrata me herët sqarime për çmimet janë dhënë në 
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shtojcën K. Pajtohem tersishte që është përgjegjësisë e AK të vlerësoj çmimin e ofertuesve a 

është në përputhje me ligjin mirëpo në rastin konkret nuk është veprua ne ketë mënyre nga 

OSHP pasi qe AK dy herë e ka vlerësua Rezonancën si fitues ë kontratës ndërsa në herën e 

tretë e ka shpall fitues A. ndërsa OSHP me vendimin kontestues gjithë procedurën e kthen në 

ri-tenderim për shkak të  çmimit jo normalisht të ulët duke kalua kompetencat e veta. I 

propozoj gjykatës për një ekspertize financiare për demet qe janë shkakut paditësit. 

E autorizuara e të paditurës në përgjigjën në padi, si dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

qëndrojmë ne tersi pran vendimit te OSHP dhe përgjigjes te dhen ne padi. Ky aktivitet është 

anuluar ne tersi për arsye sepse te dy ofertat e ofruara nga OE kane ofruar çmime jo normalisht 

te ulëta sipas neni 61 të LPP-se  është përgjegjësi AK që pas sqarimit te kërkuar të vendose se 

çmimet e ofruara a janë në çmime jo normalisht të ulët e ne rastin konkret AK ka vendose që të 

dy ofertat ti shpall si të pa përgjegjshëm AK. 

Kundërshtoj propozimin për nxjerrjen e ekspertizës financiare sepse nuk kemi dem te 

shkaktuar meqë lënda edhe kthye ne piken zero dhe procesin e ri -tenderimit e ku OE tani 

paditësi ka qenë mundësi e ri aplikimit. 

 

Gjykata  në seancën e shqyrtimit kryesor me datë 21.01.2020, ka bërë administrimin e provave: 

vendimi i OSHP PSH 400/16, shtojcat faqe 10, 11 mbi provat e bashkangjitura, vendim 133/16 

dt.30.06.2016, raporte mbi ekspertizën dt.25.06.2016, urdhërese nr.252/16 dt.04.10.2016, 

njoftimi për dhënien e kontratës, letër standarde dt.13.07.2016, letër standarde dt.01.11.2016 

për A., parashtresa e dt.11.01.2016. vendimi dt.29.06.2016. 

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

pas vlerësimit të provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, thënieve  në padi 

dhe përgjigjes të paditurës në padi dhe pas shqyrtimit të gjithave shkresave tjera të lëndës, 

konstatoi se padia e paditësit është e bazuar.  

Me vendimin e goditur me padi, paditësit i është aprovuar si pjesërisht e bazuar ankesa e OE 

QDT Rezonaca me seli ne Prishtinë kundrejt vendimit për dhënin te kontratës të dt.21.10.2016 

lidhur me procedurën e prokurimit 2014/16/010/211 të iniciuar nga AK –PK dh anulohet 

vendimi AK-PK, njoftimi për dhënën e kontratës, dhe lënda kthehet në ri-tenderim.   

 

Paditësi i pa kënaqur me vendimin e të paditurit, pranë kësaj gjykate me padi e konteston 

ligjshmërinë e tij. 

 

Për te vlerësuar ligjshmërinë  e vendimit të goditur me padi gjykata ju referua dispozitave të 

Ligjit Nr.04/L-042. 

 

Duke vlersuar ligjshmerin e aktit të kontestuarm me padi kjo gjykatë pasi ka administruara 

povat dhe vlersuar një nga një si shtojcat faqe 10, 11 mbi provat e bashkangjitura, vendim 

133/16 dt.30.06.2016, raporte mbi ekspertizën dt.25.06.2016, urdhërese nr.252/16 

dt.04.10.2016, njoftimi për dhënien e kontratës, letër standarde dt.13.07.2016, letër standarde 

dt.01.11.2016 për A., parashtresa e dt.11.01.2016. vendimi dt.29.06.2016 ne ketë proces ka 

gjetur se i padituri me rastin e aprovimit pjesërisht te ankese se OE QDT Rrezonaca dhe 

anulimit te vendimi i AK –PK lidhur me procedurën e prokurimit  me titull Shërbimet 
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Mjekësorë Specialistike me nr.214/16/010/211 ka dhe arsyetim mjaftueshëm bazuar ne 

ekspertizën e dt.14.11.2016 e cila kishte konstatuar se të dy OE pjesëmarrës ne ketë aktivitet te 

prokurimit ne rastin konkret kanë ofruar çmime jo ë proporcion me çmimet e tregut e qe i bëjnë 

të jenë  edhe sipas vlerësimit te kësaj gjykatë te papërgjegjshëm ne aspektin çmimet e ofruara 

për shërbimet e caktuara. Prandaj me të drejt OSHP ka vlerësuar është përgjegjësi AK–PK që 

për ketë aktivitet të  prokurimit të kujdeset për çmimet e ofruara nga OE që të janë në harmoni 

me çmimet e tregut për ofrimin e shërbimeve mjekësore për ketë aktivitet të prokurimit.   

Në këtë kuptim, gjykata vlerëson se i padituri me rastin e vlerësimit të ankesës së  OE QDT 

Rezonaca   ka respektuar dispozitat nga 61 të LPP-së.     

Gjykata ka vlerësuar dhe pretendimet e paditësit se nuk qëndron arsyetimi i të paditurit se te dy 

OE janë shpallur të  papërgjegjshëm për arsye se kane ofruar çmime jo normalisht të ulëta sipas 

61 te LPP e qe është përgjegjësi  e AK të kujdeset që pas sqarimeve te kërkuar nga OE të  

vlerësoj  por të njëjtat si të tilla këto pretendime nuk u aprovuan meqë nuk u pan me ndikim në 

vendosje tjetër nga çfarë ka vendosur i padituri në ketë rast prandaj u refuzua si të pa 

argumentuara në fakte dhe në prova se OE paditëse kishte ofruar çmime në harmoni me vlerën 

e tregut për shërbime mjekësore në  ketë aktivitet të prokurimit.    

Gjykata ka refuzuar propozimin e te autorizuarit të paditësit për nxjerrjen e provës me 

ekspertize financiare për demin e shkaktuar për faktin se ne kitë faze të shqyrtim gjykata bere 

vërtetem e shqyrtimin e ligjshmërisë se aktit te kontestuar me padi.  

Prandaj, gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative, drejtë është vërtetuar gjendja 

faktike nga i padituri, dhe zbatuar dispozitat e ligjit material.   

Mbi këto arsyera, thëniet e paditëses si në padi nuk i aprovoi sepse i vlerësoi pa ndikim në 

vërtetimin e një gjendje tjetër faktike, nga ajo e vërtetuar nga i padituri.  

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43,1 nenimn46.2, lidhur 

me nenet 5, 6 dhe 38 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si ne dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative,  

A.nr.123/2017, dt.21.01.2020,    

 

 

Zyrtare ligjore                                                                                                           G j y q t a r e 

Kaltrina Çitaku                                                                                                       Lirije Maksutaj 

 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga dita 

e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, permes kësaj Gjykate. 


