,
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

616-18-6239-2-2-1

Nr i brendshëm

616 18 107 221

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: Verona Sekiraqa

Telefoni: 038 230 900 1186

Email: verona.sekiraqa@rks-gov.net

Faksi:

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):

https://kk.rks-gov.net/prishtine/

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)
Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin
origjinal te kontratës)
Hartimi i projekteve per implementimin e standardit per siguri dhe mbrojtje te lendes arkivore

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne
njoftimin origjinal te kontratës)
74000000-9

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: 23.08.2018
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:
Afati i fundit për pranim të

Në vend të:

Është :

14.09.2018 14:00:00

17.09.2018 14:00:00

tenderëve
Takimi për hapjen e tenderëve

14.09.2018 14:00:00

Përshtatshmëria profesionale

Aneksi 1, pika 3.Në kohët e fundit ,sistemi më adekuat për fikjen e
zjarrit eventual për arkiva është Sistemi Automatik dhe Autonom
për Fikje të Zjarrit me Aerosoll:

Aneksi 1 pika 4.Aerosolli është substancë në gjendje të ngurtë me
qëndrueshmëri së paku dhjetë vjeqare, i cili në momentin e
aktivizimit , shëndrohet vrullshëm në grimca shumë të ima, në
dukje porsi avulli i ujit. që shumë shpejtë e fikë zjarrin, pa e
dëmtuar letrën dhe pa zvogluar ndjeshëm sasinë e oksigjenit në
hapësirë.
Aneksi 1 pika 5 .Për t'u implementuar ky sistem, duhet së pari të
bëhen matjet në teren dhe pastaj të punohet projekti nga stafi i
qertifikuar dhe autorizuar nga prodhuesi,

aneksi 1 pika 6.2.Projekti i Sistemit Automatik dhe Autonom të
fikjes së zajrrit me Aerosoll i cili duhet ë përfshijë::
-Kalkulimet e vëllimit të gjashtë këthinave;
-Kalkulimin me softver të veqant të sasisë së nevojshme të
aerosollit ;
-Pozicionimin e pajisjeve të sistemit nëpër hapësirën e kthinave të
trajtuara
-Bllok diagramin e sistemit
-Përshkrimi teknik me të gjitha karakteristikat e përbërjes kimike,
fizike, dukjes së jashtme, mënyrës së montimit, masat e sigurisë,
mënyrës së mirëmbajtjes, qertifikatat dhe standardet që duhet t;I
posedojë ky system etj;
-Paramasa me parallogari.me përshkrim detal të sejcilës pajisje të
nevojshme për fuksionim të sistemit

Aneksi 1 pika7.Sistemet e sigurisë siq janë sistemet e fikjes
automatike të zjarrit, janë shumë senzitive, prandaj respektimi i
normave, specifikimeve teknike, posedimi i qertifikatave evropiane

17.09.2018 14:00:00

3. Autorizim nga Agjencioni
per menaxhimin e
emergjencave, 3. Kopja e
autorizimit
3. Ne kohet e fundit zbatohen
sisteme automatike te
avansuara per fikje te zjarrit
dhe eshet e domosdoshme qe
sisiteme te tilla te zbatohen
ehd eper kete projekt
4. Duhet te perdoret ndonje
substance e avansuar qe
shume shpejt e fike zjarrin, pa
e dëmtuar letrën dhe pa
zvogluar ndjeshëm sasinë e
oksigjenit në hapësirë.
5.Për te implementuar
sistemet e avancuara, duhet së
pari të bëhen matjet në teren
dhe pastaj të punohet projekti
nga stafi i qertifikuar dhe
autorizuar nga prodhuesi.
6.2.Projekti i Sistemit
Automatik dhe Autonom të
fikjes së zajrrit i cili duhet ë
përfshijë::
-Kalkulimet e vëllimit të
gjashtë këthinave;
-Kalkulimin me softver të
veqant të sasisë së nevojshme
;
-Pozicionimin e pajisjeve të
sistemit nëpër hapësirën e
kthinave të trajtuara
-Bllok diagramin e sistemit
-Përshkrimi teknik me të
gjitha karakteristikat e
përbërjes kimike, fizike,
dukjes së jashtme, mënyrës së
montimit, masat e sigurisë,
mënyrës së mirëmbajtjes,
qertifikatat dhe standardet që
duhet t;I posedojë ky system
etj;
-Paramasa me parallogari.me
përshkrim detal të sejcilës
pajisje të nevojshme për
fuksionim të sistemit
7. Hartuesi i projektit duhet
te jete i autorizuar nga AME

të kualitetit ,qertifikata e stafit professional për dizajnim,
referencat për punë të ngjajshme dhe autorizimet për dizajnim nga
prodhuesi, janë të domosdoshme.

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

