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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo  

  

Komuna e Prishtinës 
 Opština Priština –Municipality of Prishtina      

             

              
                   

 

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E ANULIMIT TE 

AKTIVITETIT TE PROKURIMIT  
 

Data e përgatitjes së njoftimit:  23/05/2018 
 

 

Nr i Prokurimit 616 17 089 421  

 

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT: 

Shqip  Serbisht  Anglisht  

 

 

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES 

 

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

Emri zyrtar: Komuna e Prishtines 

Adresa Postare: Rruga UÇK nr. 2 

Qyteti:  Prishtinë Kodi postar: 10000  Vendi: Kosovë  

Personi kontaktues: Nexhmi Mekolli Telefoni: 038 244 613 

Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net Faksi:  

Adresa e Internetit (nëse aplikohet):  

 

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët 

 

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit 

 
 

NENI II: LËNDA E KONTRATËS 

 

II.1) PËRSHKRIMI 

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Konkurs projektimi për 

hartimin projektit me nevoja te veçanta Sindrom Down dhe Autizem 

II.1.2)   Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve,  vendi i dorëzimit apo realizimit 
(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime  apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me 

objektin specifik të kontratës suaj) 

   Punë         Furnizime     Shërbime 

 Ekzekutim 

 Plani dhe ekzekutimi 

 Blerja 

 Qira financiare (lizing) 
 

Po  Jo  

Po  Jo  
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 Realizimi, në çfarëdo 

mënyre, të punës, përgjegjës 

me kërkesa 

 Qira 

 Blerje me këste 

 Një kombinim i këtyre 
 

Vendi apo vendndodhja 

kryesore e  punëve 

_________________________

_____________________ 

Vendi kryesor i dorëzimit 

 

______________________

______________________ 

Vendi kryesor i realizimit 

 

_______________________

_______________________ 

II.1.3) Njoftimi përfshinë  

 

 

Krijimin e kontratës publike kornizë                    
 Po  Jo  

 

II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës. 
Autizmi është çrregullim neurobiologjik që veçohet me vështirësi në komunikim, ndërveprim 
shoqëror, sjellje të përsëritura dhe rreze të kufizuar interesash. Autizimi është çrregullim i zhvillimit 
i cili paraqitet në fëmijërinë e hershme. Çrregullimi karakterizohet me pengesa në planin verbal  (në 
të folur), komunikim të dobët, mungesë të interesit për botën përreth dhe paaftësi për aktivitete 
shoqërore. Autistët shpesh përshkruhen si persona të cilët kanë botën e vet, shkaktari ende mbetet i 
panjohur! 

 

II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) 

74.00.00.00-9 

 

NENI III: PROCEDURA 

 

III.1) LLOJI I PROCEDURËS 
 

    E hapur     

 

III.2) KRITERET E DHËNIES 

     Tenderi ekonomikisht më i favorshëm 

 

III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE 

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë 

Njoftimi paraprak    ________________________________________ 

Njoftimi për kontratë     19.07.2017 

Njoftimi per anulim te kontratës: 14.09.2017 

Njoftimi i dhënies së kontratës  ________________________________ 

Publikimet e tjera (nëse aplikohen)  _____________________________ 

 

SECTION IV: ANULIMI I DHËNIES SË KONTRATËS 

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e njoftimit të anulimit të aktivitetit të prokurimit 

23.05.2018  

 

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 6 

 

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të cilit i ishte dhënë kontrata  
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----------- 

 

 

IV.4) Arsyeja e anulimit të anulimit të njoftimit të aktivitetit të kontratës: Urdhëresa nga 

Paneli Shqyrtues PSH, 144/18  

 

      Një urdhër i lëshuar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit kërkon anulimin e njoftimit për 

anulim të aktivitetit të prokurimit. Vendimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit: 

 

       Ri-vlerësim i aktivitetit të prokurimit. 

 

      Anulim dhe Ri-tenderim i aktivitetit të prokurimit 

 

     Një  rekomandim i lëshuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik kërkon anulimin 

e njoftimit për dhënie te kontratës 

 

      Ne përputhje me nenin 108/A paragrafi 10.2 te LPP-se 

 

SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE 

 

V.1) ANKESAT 

Çdo palë e interesuar mund të kërkojë nga Gjykata Themelore shqyrtimin e vendimit. Kërkesa 

duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e publikimit të vendimit. 

 

Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa ne OSHP duhet të 

dorëzohet brenda dhjetë (10) ditëve pas vendimit të lëshuar nga autoriteti kontraktues në 

procedurën paraprake të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 108/A të këtij ligji. 

 

V.2) INFORMACIONET SHTESË 

Shto informacione tjera: 

 
 

  

 


