
,
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE 
ose

PERMIRESIM I GABIMIT
Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr.  04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me 

ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

 Punë  Furnizim  Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim 
rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi 
parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme 
zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij  njoftimi:       

Nr i Prokurimit 616-18-440-2-1-1
Nr i brendshëm 616 18  025 211

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip   Serbisht  Anglisht 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

Adresa Postare: TREPQES NR.2

Qyteti: PRISHTINË Kodi postar: - Vendi: Kosovë

Personi kontaktues: Shqipe Isufi Telefoni: 038 230 900 1173

Email: shqipe.isufi@rks-gov.net
prokurimi.prishtine@rks-gov.net

Faksi: 038 234 949 

Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/prishtina/

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
Mirembajtja  dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit  atmosferik



II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin 
origjinal te kontratës)
Mirembajtja dimerore  e rrugeve dhe trotuareve

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne 
njoftimin origjinal te kontratës)
93000000-8

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS
III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
  E hapur
  E kufizuar
  Konkurruese me negociata
  Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: 02.02.2018

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE 

Përmirësim    Informata shtesë 

Njoftim për kontrate  Njoftim për dhënie kontrate 

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse 
aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju 
lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave     
origjinale të dorëzuara nga 
Autoriteti Kontraktues                                                            

Publikimi në webfaqen e KRPP-së   
nuk është në përputhje me informatat 
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti 
Kontraktues 

Të dyja           

                                            

IV.2.2) Në njoftimin origjinal     Në dokumentet e tenderit                             Të dyja        

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të 
modifikohet:

Në vend të: Është :

Kapaciteti teknik dhe 
profesional

3. OE – duhet te ofroj dëshmi qe 
posedon apo ka ne shfrytëzim  

3. OE – duhet te ofroj dëshmi 
qe posedon apo ka ne 



pajisjet  e pershkruara ne 
Aneksin 7  te  dosjese se 
tenderit, 
3. Listën e pajisjeve me 
dëshmitë: DUD-at per ato 
automjete qe nuk kane librezë 
te qarkullimit, Librezat e 
qarkullimit. Nëse mjetet janë në 
shfrytëzim kontratat  për 
shfrytëzimin  e tyre  

shfrytëzim  pajisjet  e 
pershkruara ne Aneksin 7  te  
dosjese se tenderit, 3. Listën e 
pajisjeve me dëshmitë: DUD-
at ose  deshmite tjera : 
kontratat dhe faturat e blerjes 
per ato automjete qe nuk kane 
librezë te qarkullimit, ndersa 
per automjetet qe regjistrohen  
librezat e qarkullimit. Nëse 
mjetet janë në shfrytëzim 
kontratat  për shfrytëzimin  e 
tyre  

Afati i fundit per dorezim te 
ofertave 
Data e hapjes se ofertvae

05.10.2018 13.11.2018

Afati i fundit për pranim të 
tenderëve

05.10.2018 13:30:00 13.11.2018 13:30:00

Takimi për hapjen e tenderëve 05.10.2018 13:30:00 13.11.2018 13:30:00
          
          
          
          
          

-------------------------------------- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) ------------------------------


